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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sebagian besar masyarakat Indonesia ternyata tidak peduli akan kebersihan. 

Kesadaran masyarakat Indonesia yang rendah terhadap kebersihan, dapat 

berpengaruh pada kesehatan. Anggota tubuh yang memiliki peranan penting dalam 

aktivitas sehari-hari salah satunya adalah tangan. Hal tersebut memudahkan 

terjadinya kontak dengan mikroorganisme yang dapat berperan penting dalam 

penyebaran penyakit seperti infeksi. Salah satu pemicu tingginya angka kesakitan 

dan kematian di dunia adalah penyakit infeksi. Umumnya penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh tangan yang kurang bersih yaitu diare, ISPA, radang paru-paru, 

cacingan, infeksi mata, dan penyakit kulit (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Infeksi nosokomial merupakan infeksi yang diperoleh pasien ketika 

mendapatkan perawatan di rumah sakit (Darmadi, 2008). Berdasarkan data 

surveilans WHO dinyatakan bahwa angka kejadian infeksi ini sebesar 5% per tahun 

baik di dunia maupun di Indonesia (Ernawati dkk., 2014). Infeksi nosokomial 

dalam sepuluh RSU pendidikan di Indonesia cukup tinggi yakni 6-16% dengan rata-

rata 9,8% di tahun 2010. ILO (Infeksi Luka Operasi) merupakan infeksi nosokomial 

yang paling sering terjadi dari hasil penelitian terdahulu menunjukan bahwa angka 

kejadian ILO pada RS di Indonesia antara 2-18% dari seluruh prosesur pembedahan 

(Nugraheni dkk., 2012).  Predisposisi merupakan salah satu faktor penyebab 

tingginya infeksi nosokomial di Indonesia yaitu perilaku paramedis dalam menjaga 

kebersihan tangan (Wati, 2015). Menurut penelitian Sammelweis dan banyak 

penelitian yang lain menunjukan bahwa penyebaran penyakit yang menular dari 

pasien ke pasien bisa terjadi lewat tangan paramedis (Ernawati dkk., 2014). 

Istilah yang sering digunakan untuk membersihkan tangan menggunakan 

antiseptik adalah hand hygiene. Menurut WHO, 2009 rumusan inovasi kebijakan 

pelaksaan hand hygiene untuk paramedis yaitu dengan 5 momen hand hygiene 

yakni bersihkan tangan sebelum menyentuh pasien, melaksanakan prosedur bersih 

dan  steril, setelah menyentuh cairan tubuh pasien, berinteraksi dengan pasien, dan 

dengan lingkungan pasien. Akan tetapi kebijakan tersebut belum terlalu bedampak 

hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Ernawati dkk., 2014 bahwa kepatuhan 
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paramedis menggunakan hand hygiene di ruang rawat inap rumah sakit masih 

rendah (35%). 

Selain itu, dengan berkembangnya zaman manusia dituntut untuk bergerak 

lebih cepat dengan waktu efisien mungkin (Wijaya, 2013). Sehingga hand sanitizer 

hadir sebagai jalan keluar. Hand sanitizer merupakan gel dengan beraneka ragam 

kandungan yang cepat membasmi kuman pada kulit tangan. Sehingga banyak orang 

yang menggunakanya karena praktis pada saat keadaan darurat misalnya tidak ada 

air. Selain  itu juga mudah dibawa kemana-mana dan cepat dipakai tanpa 

menggunakan air. Kelebihan lain hand sanitizer berdasarkan US Food and Drug 

Administration yakni bisa membasmi kuman dalam waktu yang relatif cepat 

(Permatasari, 2014). 

Beberapa jenis hand sanitizer dipasaran untuk bahan antibakterinya masih 

memakai alkohol. Jika alhokol dipakai secara berulang sebagai zat antiseptik dapat 

menyebabkan iritasi kulit (Ulfa dkk., 2014). Hal ini terjadi karena lapisan lemak 

dan sebum pada kulit dilarutkan oleh alkohol yang merupakan pelarut organik 

dimana lapisan lemak dan sebum tersebut berfungsi untuk melindungi tubuh 

terhadap infeksi mikroorganisme. Selain itu, bisa memicu terjadinya kekeringan 

dan iritasi pada kulit tangan (Dewi dkk., 2016). Oleh karena itu dibutuhkan senyawa 

aktif dari bahan alam yang memiliki aktivitas antibakteri sebagai pengganti alkohol. 

Tanaman geranium (Pelargonium graveolens) adalah tanaman yang dapat 

memproduksi minyak atsiri dan memiliki khasiat sebagai antibakteri. Minyak atsiri 

geranium mengandung citronellol dan geraniol sebagai komponen utama 

antibakteri. Menurut Bigos dkk., 2012 bahwa minyak geranium memiliki aktivitas 

yang sangat kuat terhadap Staphylococcus aureus dengan nilai MIC berkisar antara 

0,25 µL/mL hingga 2,5 µL/mL. Pepermin (Mentha piperita) adalah salah satu 

tanaman herbal aromatik yang merupakan penghasil minyak atsiri (Ardisela, 2012). 

Kandungan utama minyak atsiri pepermin adalah menthol. Menthol adalah salah 

satu senyawa alam yang dapat menimbulkan efek sensasi dingin ketika menyentuh 

kulit. Selain itu minyak atsiri pepermin juga memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus. Berdasarkan penelitian Mahboubi dan Kazempour, 2014 

bahwa minyak atsiri pepermin memiliki nilai MIC terhadap Staphylococcus aureus 

yaitu 1 µL/mL. Sehingga dalam penelitian ini digunakan kombinasi minyak atsiri 
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geranium dan minyak atsiri pepermin sebagai antibakteri agar memiliki daya 

hambat yang maksimal. 

Gel dan Spray merupakan salah satu sediaan antiseptik. Gel merupakan 

sistem semisolid terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau 

molekul organik besar, terpenetrasi pada suatu cairan (Depkes RI, 2014). Spray 

merupakan komposisi yang dikabutkan, seperti  cairan kecil atau besar yang 

penerapannya memakai aplikator pompa semprot. Maka muncul inovasi dalam 

pengembangan bentuk sediaan antiseptik yaitu spray gel dengan bentuknya yang 

cair, penggunaan yang mudah, cukup disemprot serta lebih efisien untuk dibawah 

kemana-mana. 

Minyak atsiri memiliki ciri-ciri yang mudah menguap pada suhu kamar tanpa 

mengalami dekomposisi, memiliki rasa getir, berbau wangi sesuai tanaman 

penghasilnya biasanya tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik 

(Sumarni dkk., 2008). Sehingga dibutuhkan beberapa bahan pembawa untuk 

mengatasi permasalahan serta meningkatkan stabilitas bahan aktif dalam sediaan 

spray gel. Menurut Shafira dkk., 2015 bahwa dalam membuat formulasi spray gel 

pemilihan polimer dan plasticizer merupakan hal yang penting dalam menentukan 

kesuksesan formulasi sehingga membentuk film yang kontinu, gampang kering, 

elastis, dan tidak lekat. Selain itu, hal lain yang penting dalam sediaan formulasi 

spray gel adalah tingkat kekentalan sediaan (Nisak, 2016). Dalam sediaan ini harus 

memiliki viskositas atau tingkat kekentalan yang rendah sehingga bisa 

disemprotkan dengan aplikator semprot. 

Polimer yang umumnya dipakai untuk basis spray gel yaitu HPMC, PVA, 

PVP, gelatin, natrium alginat dan karbomer (Suyudi, 2014). Dalam penelitian ini 

basis atau gelling agent yang digunakan adalah karbomer. Menurut Rahmawati, 

2017 karbomer pada kadar yang rendah menghasilkan viskositas yang tinggi, 

kompaktibel dengan banyak zat aktif,  pada perubahan suhu selalu stabil serta 

memiliki karakteristik organoleptis yang baik.  

Humektan (pelembab) dapat digunakan sebagai protektif kulit dan juga untuk 

mencegah atau mengurangi kekeringan pada kulit (Marpaung, 2012). Humektan 

yang digunakan yaitu sorbitol. Manurut Barel dkk., 2009 sorbitol merupakan 

humektan yang bersifat relatif inert dan kompaktibel dengan beberapa eksipien. 
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Sorbitol juga memiliki fungsi menarik air dari lingkungan ke sistem sehingga 

kestabilan sediaan tetap terjaga (Prastianto, 2016). Pengawet merupakan komponen 

yang dapat memberikan perlindungan terhadap suatu produk dari agen 

mikroorganisme. Pengawet yang digunakan yaitu metil paraben (nipagin) dengan 

konsentrasi 0,02 – 0,3% (Rowe dkk., 2009) 

Minyak atsiri sukar larut dalam air sehingga digunakan soulubilisasi yaitu 

proses meningkatnya pelarutan senyawa organik sengan bantuan surfaktan seperti 

minyak atsiri dalam air. Menurut Nurhadi, 2015 minyak atsiri dapat dilarutkan 

dengan surfaktan pada inti karbonnya dan dapat mensolibilisasi air pada inti 

polarnya. Pada penelitian ini digunakan tween 80 sebagai surfaktan yang termasuk 

golongan non ionik karena toksisitas yang dimiliki rendah. Menurunkan tegangan 

permukaan minyak agar mudah terdispersi merupakan kerja dari tween 80 (Saberi 

dkk., 2013). 

Aktivitas dari bahan-bahan tambahan yang digunakan akan berkurang seiring 

berjalannya waktu hal tersebut dikarenankan adanya proses oksidasi, akibatnya 

terjadi perubahan warna, bau dan bentuk sediaan karena timbul reaksi dengan 

komponen yang ada dalam sistem sehingga berpengaruh pada keamanan dan 

efektivitas suatu sediaan (Achouri dkk., 2012). Menurut Indayanti, 2014 salah satu 

yang penting untuk mengetahui kualitas sediaan adalah kestabilan. Sehingga dalam 

penelitian ini dilakukan pengujian stabilitas terhadap minyak atsiri geranium 

(Pelargonium graveolens) dan minyak atsiri pepermin (Mentha piperita) ketika 

diformulasikan menjadi sediaan spray gel berdasarkan karakteristik fisik 

(organoleptik, pH, waktu mengering, viskositas dan sifat alir). 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh perbedaan kadar minyak atsiri geranium (1,25%; 2,5%; 

5%) dalam sediaan spray gel terhadap karakteristik fisik (pH, viskositas, waktu 

kering) ? 

2. Bagaimana pengaruh perbedaan kadar minyak atsiri geranium (1,25%; 2,5%; 

5%) terhadap stabilitas sediaan spray gel ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan kadar minyak atsiri geranium (1,25%; 

2,5%; 5%) dalam sediaan spray gel terhadap karakteristik fisik (pH, viskositas, 

waktu kering). 

2. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan kadar minyak atsiri geranium (1,25%; 

2,5%; 5%) terhadap stabilitas sediaan spray gel. 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1. Perbedaan konsentrasi minyak atsiri geranium (1,25%; 2,5%; 5%) dapat 

menghasilkan karakteristik fisik (pH, viskositas, waktu kering) yang berbeda-

beda. 

2. Perbedaan konsentrasi minyak atsiri geranium (1,25%; 2,5%; 5%) dapat 

berpengaruh terhadap stabilitas sediaan spray gel. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat untuk peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang 

formulasi terutama tentang pengaruh perbedaan konsentrasi minyak atsiri geranium 

terhadap karakteristik fisik dan stabilitas sediaan. 

1.5.2 Manfaat untuk ilmu pengetahuan 

1. Dapat memberikan referensi untuk praktisi mengenai pengembangan sediaan 

gel dengan menggunakan alat spray. 

2. Sebagai sumber rujukan untuk penelitian lanjutan atau penelitian lainnya 

tentang karakteristik fisik dan stabilitas dari sediaan spray gel hand sanitizer 

kombinasi minyak atsiri geranium dan minyak atsiri pepermin. 

1.5.3 Manfaat untuk masyarakat 

Penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu sumber alternatif pengganti 

sabun cuci tangan dan gel hand sanitizer yang berbahan aktif alkohol dengan 

menggunakan bahan aktif dari tanaman (non-alkohol). 

 


