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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Skema Kerangka Konseptual 

                                          

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual

Kebersihan tangan yang terlupakan merupakan masalah yang sering terjadi, dan
diciptakanlah sediaan hand sanitizer yang mengandung alkohol.

Alkohol memiliki efek yang dapat merusak lapisan lemak sebum pada kulit dan
tangan menjadi terasa kering setelah menggunakannya

Inovasi dari hand sanitizer pengganti alkohol yang memiliki khasiat yang sama
tanpa membuat kulit terasa kering

Minyak atsiri geranium mengandung senyawa citronellol dan minyak atsiri
pepermin mengandung senyawa mentol yang memiliki aktivitas antibakteri
terhadap bakteri S. aureus

Sediaan spray gel hand sanitizer agar sediaan lebih mudah menyebar, memberikan
efek dingin, lebih elegan, mudah diaplikasikan, tidak lengket setelah pemakaian
dan efektif membunuh bakteri di tangan

Dibutuhkan gelling agent (karbomer) dalam pembuatan spray gel

Dibutuhkan surfaktan untuk meningkatkan kelarutan sehingga minyak atsiri dapat
terdispersi dalam air

- Dipilih surfaktan non ionik yaitu polisorbat 80 

- Sifatnya yang stabil, tidak toksik, dan tidak mengiritasi kulit.

- Dapat meningkatkan kelarutan dengan efek solubilisasi misel

Dilakukan optimasi formula spray gel kombinasi minyak atsiri geranium dan
minyak atsiri pepermin menggunakan perbandingan kadar dari minyak atsiri
geranium (1,25%; 2,5%; dan 5%)

Dengan peningkatan kadar minyak atsiri geranium juga meningkatkan efek
amtibakteri terhadap S. aureus

Didapatkan sediaan spray gel minyak atsiri geranium dan minyak atsiri pepermin
yang memberikan daya hambat antibakteri S. aureus yang baik.
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

 Sediaan hand sanitizer merupakan pembersih tangan antiseptik. Sediaan 

spray gel hand sanitizer merupakan temuan ilmiah yang dikembangkan dalam 

bentuk spray yang dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan tangan. 

Pengembangan jenis hand sanitizer yang sudah banyak dilakukan seperti 

kandungan alkohol yang tinggi untuk keefektifan membunuh bakteri pada tangan. 

Alkohol adalah kandungan utama bahan aktif yang terdapat dalam produk hand 

sanitizer di pasaran pada umumnya. Alkohol memiliki keuntungan sebagai 

antibakteri yang sangat baik namum memiliki efek samping yaitu dapat merusak 

lapisan lemak sebum pada kulit sehingga tangan menjadi terasa kering setelah 

menggunakannya (Noriko et al., 2016). Oleh karena itu, diperlukan bahan utama 

yang lain sebagai alternatif bahan aktif sediaan hand sanitizer yang memiliki efek 

samping kecil, namun memiliki manfaat yang sama dengan alkohol, memiliki efek 

dingin seperti alkohol serta sebagai antibakteri. 

 Minyak atsiri geranium dan minyak atsiri pepermin memiliki banyak manfaat 

yang digunakan sebagai bahan obat maupun bahan kosmetik di Indonesia. Minyak 

atsiri geranium mengandung banyak senyawa kimia dengan konstituen utama yang 

memberikan efek sebagai antibakteri adalah sitronelol (26,7%), geraniol (13,4%), 

linalol (5,2%), isomenton (6,3%), nerol (8,7%) dan sitronelil format (7,1%) (Bigos 

et al., 2012). Sedangkan minyak atsiri pepermin memiliki kandungan minyak atsiri 

yang terdiri dari mentol (37,4%); metil asetat (17,4%); dan menton (12,7%) 

memiliki aktivitas antibakteri (Rita dan Animesh, 2011). Pada minyak atsiri 

pepermin terdapat kandungan mentol dan menton yang memberikan efek sensasi 

dingin sehingga daun mint juga dapat digunakan sebagai bahan utama pada pasta 

gigi (Satmi dan Hossain, 2016). 

 Sediaan spray gel hand sanitizer merupakan sediaan semi-padat dengan 

tujuan pemakaian topikal. Suatu formulasi gel membutuhkan bahan yang dapat 

membentuk gel yaitu gelling agent, seperti karbomer, CMC-Na, dan HPMC. Dalam 

penelitian ini digunakan karbomer sebab karbomer memiliki viskositas yang baik 

dibanding yang lainnya, tidak toksik serta pada konsentrasi rendah karbomer dapat 

menghasilkan viskositas yang tinggi serta bekerja secara efektif pada kisaran pH 
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yang luas. Karbomer digunakan sebagai gelling agent pada konsentrasi 0,5-2,0% 

(Rowe et al., 2009) 

 Karbomer bersifat asam dan larut dalam air, sehingga setelah basis 

mengembang perlu dinetralkan sampai pH 7,0 sebelum digunakan dengan 

penambahan bahan yang bersifat basa supaya terbentuknya massa gel yang kental, 

lebih stabil serta untuk menghindari penurunan viskositas. Alkalizing agent yang 

biasa digunakan yaitu TEA atau trietanolamin (Suyudi, 2014)  

 Pada formulasi spray gel hand sanitizer digunakan suatu bahan yang dapat 

mengikat antara minyak dan air yaitu surfaktan, seperti tween, span, dan natrium 

lauril sulfas. Pada penelitian ini digunakan surfaktan yaitu polisorbat 80 yang 

merupakan surfaktan non-ionik yang mempunyai keseimbangan lipofilik dan 

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

kemampuan solubilisasi miselar untuk meningkatkan kelarutan bahan yang tidak 

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

 Sediaan spray gel hand sanitizer mengandung banyak air didalamnya. Air 

merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba, sehingga membutuhkan 

bahan pengawet yang dapat mencegah tumbuhnya mikroba didalam sediaan agar 

menjaga aseptabilitas sediaan tetap baik. Pengawet yang digunakan adalah metil 

paraben. Keuntungan metil paraben adalah bersifat spektrum luas terhadap bakteri 

gram positif negatif, jamur, toksisitas rendah, stabil pada rentang pH yang luas serta 

mudah terdegradasi oleh lingkungan (Mandasari et al., 2016). 

 Sediaan spray gel hand sanitizer memerlukan bahan yang dapat menjaga 

kelembapan dengan meningkatkan hidrasi pada stratum korneum dengan cara 

menyerap uap air dari lingkungan sekitar. Bahan humektan yang digunakan adalah 

sorbitol. Sorbitol merupakan agen penahan kelembapan sediaan termasuk 

kelompok hidroksil (-OH) (Pandey dan Wasule, 2017).  

 Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan formulasi sediaan spray gel 

hand sanitizer kombinasi minyak atsiri geranium dengan variasi kadar (1,25%; 

2,5%; dan 5%) dan minyak atsiri pepermin menggunakan surfaktan polisorbat 80. 

Optimasi formula dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Peningkatan variasi kadar 

dari minyak atsiri geranium menjadi penentu pada peningkatan aktivitas antibakteri 
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terhadap bakteri Staphylococcus aureus dalam sediaan spray gel hand sanitizer 

dengan metode difusi paper disk. 

 


