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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kulit 

Kulit adalah barier penting untuk mencegah mikroba dan agen perusak lain 

masuk kedalam jaringan yang lebih dalam. Kulit merupakan pembungkus yang 

elastis yang terletak paling luar serta melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan 

hidup serta merupakan organ tubuh terbesar dan terluas ukurannya yakni 15% dari 

berat tubuh dan luas kulit orang dewasa 1,5 m2 (Djuanda, 2007). Kulit dapat 

melindungi tubuh dari trauma dan merupakan benteng pertahanan terhadap infeksi 

bakteri, virus dan jamur (Sylvia dkk., 2005). 

Kulit salah satu organ terbesar dari seluruh tubuh dan dapat melindungi tubuh 

dari lingkungan. Sifat fisik kulit ditandai oleh bagian luar yang kuat dan kering. 

Setiap bagian tubuh morfologi dan ketebalannya berbeda-beda. Misalnya pada kulit 

telapak tangan dan kaki memiliki ukuran yang lebih tebal dibandingkan dengan 

kulit yang lain. Perbedaan ketebalan ini disebabkan oleh tebalnya lapisan cornium. 

Hal tersebut karena kulit dibagian ini yang sering mengalami gesekan. Walaupun 

demikian tidak menjadikan kulit ditempat ini kurang peka terhadap rangsangan dari 

luar (Wibowo, 2005)  

Kulit mempertahankan karakteristik fisikokimia seperti struktur, suhu, pH 

dan keseimbangan O2 dan CO2. pH permukaan kulit yaitu sebesar 4,5 - 6,5. Apabila 

suatu produk memiliki pH yang tidak sesuai, maka tidak hanya berpengaruh pada 

kelarutan dan stabilitasnya saja, melainkan dapat menyebabkan iritasi pada kulit. 

Kulit terdiri dari banyak lapisan jaringan secara anatomi, tapi umumnya dibagi

Gambar 2.1 Struktur kulit (Mescher, 2010) 
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menjadi tiga lapisan yaitu epidermis, dermis, dan endodermis (Benson dan 

Watkinson, 2012). 

Epidermis merupakan bagian kulit terluar yang tersusun dari 15-25 sel dengan 

ketebalan yang bervariasi antara 50µm - 1,5mm. Epidermis terbentuk dari lima 

lapisan sel epitel skuamosa, diantaraanya yang paling umum adalah keratinosit. 

Keratinosit merupakan sel-sel yang memiliki tanggung jawab dalam pembentukan 

keratin, protein struktural dari kulit, rambut, dan kuku. Sel-sel ini diyakini terlibat 

dalam proses imun dengan melepaskan IgA dan kemudian IL-1 yang menyebabkan 

sel-sel T aktif. Fungsi epidermis yaitu  bagian penting dalam menghalangi 

hilangnya air , elektrolit, dan atau nutrisi tubuh, serta menghalangi senyawa asing 

dari luar yang masuk (Ismail, 2013). 

Dermis atau korium merupakan lapisan kulit yang berada antara epidermis 

dan jaringan lemak subkutan. Tebalnya bagian ini tergantung tubuh bisa sekitar 1-

4 mm. Dermis tersusun dari bahan mukopolisakarida. Kandungan dermis yaitu 

jaringan padat dari serabut protein, seperti kolagen, retikulum, dan elastin yang 

disimpan dalam kelenjar dasar amorf dari mukopolisakarida. Dermis memiliki 

fungsi sebagai pelindung tubuh dari luka, membuat epidermis jadi fleksibel, 

menghalangi infeksi mikroba dan sebagai organ penyimpan air. Dalam dermis 

terdapat kapiler darah, ujung-ujung saraf, pembuluh limfa, kelenjar keringat, folikel 

rambut, dan kelenjar sebasea (Ismail, 2013). 

Endodermis merupakan lapisan paling dalam dari kulit, tebalnya tergantung 

umur, ras dan daerah tubuh yaitu sekitar 0,5 - 2cm. Lapisan ini merupakan lanjutan 

dari dermis yang terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak, penghubung 

antara dermis dengan jaringan lain di bawahnya seperti otot. Endodermis memiliki 

banyak akan jaringan penghubung yang terkandung beberapa serat elastik 

didalamnya. Pada beberapa bagian tubuh tertentu terdapat otot polos. Lapisan ini 

yang melindungi organ sebelah dalam tubuh dari benturan mekanik. Jaringan 

berlemak memengaruhi regulasi panas tubuh dan memberika efek bantalan 

terhadap tekanan eksternal dan cedera (Ismail, 2013). 
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Secara fisiologis kulit memiliki fungsi berdasarkan sifat sel-sel penyusunnya 

yaitu : (Ismail, 2013) 

1. Merupakan barier lingkungan yang menghalangi masuknya stimulus dari 

lingkungan sepert senyawa kimia, mikroba, pelarut radiasi, elektrik, dan 

termal. 

2. Sawar kulit juga mencehag penguapan air yang berlebih dari dalam tubuh, 

serta mencegah kehilangan elektrolit dan senyawa biokimia yang lain. 

3. Proses deskuamasi akan menghilangkan senyawa dan zat terlarut, termasuk 

hasil-hasil katabolisme yang teradsorbsi pada stratum korneum. Dengan 

kata lain kulit mampu mengontrol penumpukkan senyawa dan partikel pada 

kulit. 

4. Kelenjar keringan mengontrol suhu tubuh dan mengeluarkan zat-zat sisa 

metabolisme 

5. Kelenjar minyak dan folikel rambut mengeluarkan minyak yang dapat 

melumasi dan melindungi rambut 

6. Proses deferensiasi sel-sel epidermis dapat menjamin keberadaan stratum 

korneum serta fungsi yang melekat padanya.  

7. Menghasilkan melanin yang memberi warna kulit serta melindungi kulit 

dari efek buruk sinar matahari.   

8. Menghasilkan sistem pertahanan tubuh melalui sel Langerhans dan sel 

lainnya.  

9. Pembuluh darah membawa nutrisi dan mengangkut produk metabolisme, 

fungsi immun, pengaturan suhu tubuh, dan tekanan darah.  

10. Saraf mengendalikan tekanan, dan nyeri dan suhu.  

11. Sistem limfa mengatur pengeluaran sisa metabolisme, tekanan jaringan dan 

fungsi immun.  

12. Melindungi tubuh dari benturan mekanik 

2.2 Infeksi Nosokomial 

Infeksi nosokomial adalah penyakit infeksi yang pertama muncul dalam 

waktu 48 jam dan empat hari setelah pasien masuk kerumah sakit atau tempat 

pelayanan kesehatan lainnya, atau dalam waktu 30 hari setelah pasien keluar dari 

rumah sakit (Herman dan Handayani, 2016). Infeksi nosokomial diakibatkan oleh 
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pemberian layanan kesehatan dalam fasilitas perawatan kesehatan. Rumah sakit 

merupakan satu tempat yang paling mungkin mendapat infeksi karena mengandung 

populasi mikroorganisme yang tinggi dengan jenis virulen yang mungkin resisten 

terhadap antibiotik (Potter dan Perry, 2005). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di dalam ataupun luar negeri 

penyebab infeksi nosokomial yang paling utama adalah kelompok bakteri (90%) 

yang lainnya yaitu jamur, virus dan parasit (10%). Infeksi nosokomial yang paling 

sering terjadi yakni infeksi yang diakibatkan karena bakteri S.aureus. Selain itu 

bakteri-bakteri yang menjadi penyebab munculnya infeksi nosokomial yaitu 

Salmonella sp, Klebsiella, Pseudomonas, E.coli (Dinah, 2003). S.aureus 

merupakan penyebab utama dari infeksi luka pasca operasi dan pneumonia 

memiliki frekuensi sekitar 10-78% di tangan. Pseudomonas spp merupakan 

patogen penyebab infeksi nafas bawah yang memiliki frekuensi sekitas 1-25% di 

tangan. Jamur termasuk Candida sp sekitas 23-81% dan dapat bertahan selama 1 

jam ditangan (Kampf, 2004). 

Umumnya telapak tangan petugas kesehatan yang merupakan pembawa 

mikroorganisme dari satu pasien ke pasien yang lain dan dari lingkungan yang 

tercemar ke pasien. Oleh karena itu tindakan pencegahan yang paling penting serta 

lebih efektif dan biayanya rendah dalam dampak mengurangi mortalitas dan 

morbiditas infeksi nosokimial adalah melaksanakan hand hygiene (Rahmawati dan 

Sofiana, 2008). Salah satu yang paling sederhana dan yang paling umum dilakukan 

untuk mencegah kebersihan tangan adalah dengan mencuci tangan menggunakan 

sabun antiseptik. Mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik dipraktekan 

secara tepat dan benar merupakan cara termudah dan efektif untuk mencegah 

terjadinya infeksi nosokomial (Rahmawati dan Sofiana, 2008). 

2.3 Antiseptik 

Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba pada jaringan hidup seperti kulit dan membran mukosa 

(Wati, 2015). Antiseptik, antibiotik dan desinfektan dalam penggunaannya 

memiliki perbedaan dimana antibiotik untuk membunuh mikroba dalam tubuh, 

sedangkan desinfektan digunakan untuk membunuh mikroba pada benda mati. 

Antiseptik merupakan rekomendari jika terjadi epidemi penyakit sehingga dapat 
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memperlambat penyebaran penyakit. Mekanisme kerjanya terhadap mikroba dapat 

dikelompokkan menjadi 5 kelompok yakni menginaktifkan enzim tertentu, 

denaturasi protein, mengubah permeabilitas sitoplasma protein, menghambat 

sintesis DNA dan membentuk khelat (Djide dan Sartini, 2008). Klasifikasi 

antiseptik terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu : 

 Alkohol : etil-alkohol (60-90%), isopropil alkohol (70-90%) san n-propanolol 

(60-90%) merupakan bahan aktif yang sering digunakan sebagai prodak 

pemberih tangan karena bahan-bahan tersebut yang menunjukan adanya 

aktivitas antimikroba yang cepat dengan spektrum luas untuk melawan bakteri 

vegetatif, virus, dan jamur namun tidak bersifat sporosidal. Alkohol dalam 

kemampuan antimikrobanya lebih efektif jika diencerkan dengan air 70-80% 

dengan cara mendenaturasi protein mikroba (Wati, 2015). 

 Triklosan : dengan konsentrasi 0,2–2% triklosan menunjukan adanya aktivitas 

antibakteri. Konsentrasi 0,4-1% yang biasanya terdapat dalam detergen dan 

dalam alkohol 0,2-0,5% hal tersebut disebababkan karena sifatnya yang kurang 

larut dalam alkohol. Caranya menimbulkan efek antimikroba yakni dengan  

mempengaruhi membran sitoplasma, mensintesis ribose nucleic acid, asam 

lemak dan protein sel bakteri (Wati, 2015). 

2.4 Hand Sanitizer 

Hand sanitizer (gel pembersih tangan) adalah gel yang memiliki kemampuan 

menghambat hingga membasmi kuman (Sari dan Isadiartuti, 2006). Gel ini 

biasanya dari bahan alkohol yang ditambah dengan bahan pengental misalnya 

karbomer, gliserin, dan menjadikannya serupa dengan jelly, gel atau busa sehingga 

menghindari perasaan kering akibat dari alkohol. Gel hand sanitizer ini menjadi 

populer akibat penggunaanya yang praktis karena tidak menggunakan air dan 

sabun, sehingga para orang tua nyaman karena tidak bolak balik wastafel untuk 

membersihkan tangan saat harus menjaga anaknya yang sedang sakit (Rahman, 

2012). Selain itu menurut US FDA (Food and Drug Administration) kelebihan 

hand sanitizer yakni dapat membunuh kuman dalam waktu yang relatif cepat 

(Anonim, 2016). 

Apabila tangan dalam keadaan tidak bersih baik karena tanah, darah, atau 

yang lain sebaiknya membersihkan tangan menggunakan air dan sabun karena gel 
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ini meskipun efektif dalam membunuh kuman tetapi tidak membersihkan tangan 

ataupun material bahan organik lainnya. Hand sanitizer yang berada di pasaran 

banyak mengandung alkohol sebagai antiseptiknya. Alkohol dapat melarutkan 

lapisan lemak dan sebum pada kulit. Lapisan tersebut berfungsi sebagai 

perlindungan terhadap infeksi mikroba (Sari dan Isadiartuti, 2006). Selain itu, 

alkohol memiliki sifat yang mudah terbakar dan jika sering digunakan dapat 

menyebabkan kulit kering serta iritasi. Sehingga seiring perkembangan zaman 

dikembangkan juga gel hand sanitizer non alkohol (Rahman, 2012). 

2.5 Gel 

Gel merupakan sistem semisolid yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari 

partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh 

suatu cairan (Depkes RI, 2014). Konsistensi gel berasal dari gelling agent (zat 

pengental), biasanya berbentuk polimer, membentuk struktur tiga dimensi. Gaya 

intermolekul yang kemudian mengikat pelarut disekitar struktur polimer, 

menstabilkan gerakan molekulnya sehingga kekentalan pelarut meningkat. 

Polimer-polimer yang biasa digunakan untuk membuat gel farmasetik yaitu gom 

alam, tragacanth, agar, asam alginat, pectin, carrageen serta bahan-bahan sintesis 

dan semisintesis seperti methylcellulose, HPMC dan karbomer merupakan polimer 

vinil sintesis dengan gugus karboksil yang terionisasi (Lachman dkk., 1994). 

TEA dan diisopropanolamin merupakan zat-zat alkali yang dapat membantu 

karbomer 940 agar dapat mengembang jika didispersikan dalam air sehingga 

membentuk suatu sediaan semipadat. Selain itu hidroksipropil selulosa dan 

hidroksimetil selulosa juga dapat membentuk gel  (Lachman dkk., 1994). Gel dapat 

dibedakan menjadi 3 berdasarkan pelarutnya yaitu oleogel (pelarut bukan 

air/pelarut organik) misalnya paraffin liquid, polietilen atau penambahan minyak 

lemak dengan silica koloid, biasanya gel ini digunakan pada penggunaan topikal 

seperti kulit yang kering, bersisik, pecah-pecah dan untuk luka yang telah tertutup. 

Hidrogel merupakan gel yang menggunkan basis larut air seperti turunan selulosa 

dan karbomer, selain itu dalam formulasinya hidrogel harus menggunakan 

pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroba (Aulton, 2013) dan xerogel dapat 

membentuk massa yang padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah (misalnya 

gelatin kering) (Singh dkk., 2013). 
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Kelebihan bentuk gel dibanding sediaan yang lain yakni gel tidak lengket, 

mempunyai aliran tiksotropik dan pseudoplastik, dimana gel jika disimpan 

berbentuk padat sedangkan ketika dikocok akan mencair, untuk membentuk massa 

gel yang baik cuma membutuhkan sedikit konsentrasi bahan pembentuk, pada suhu 

penyimpanan viskositas gel tidak mengalami perubahan yang berarti (Suryani dkk., 

2017). Berikut merupakan sifat gel yang utama antara lain : 

 Swelling (menggembung) : terjadinya pengembangan gel karena unsur 

pembentuknya mengabsorbsi air sehingga terjadi peningkatan volume, 

akibatnya diantara matrix gel akan terjadi interaksi antar pelarut dengan gel 

karena diantara matriks tersebut pelarut akan berpenetrasi sehingga volume 

gel akan bertambah dang menggembung (Sari, 2014). 

 Sinersis : proses yang terjadi karena adanya kontraksi di dalam massa gel. 

gel akan mengeluarkan cairan yang terjerat ke permukaannya. 

Mekanismenya terjadi akibat adanya tekanan elasti pada saat terbentuk gel 

berhubungan dengan fase relaksasi. Massa gel yang kuat terbentuk pada saat 

pembentukan gel timbul tekanan elastis. Adanya perubahan dari kekuatan 

gel menyebabkan perubahan jarak antar matriks, sehingga kemungkinan 

cairan akan bergerak ke permukaan. Hidrogel dan organogel bisa terjadi 

sinersis (Sari, 2014). 

2.5.1 Komponen Gel 

Gel memiliki komponen bahan yang dapat diformulasikan sehingga 

menghasilkan kulitas sediaan yang baik. Adapun komponen bahan tersebut yaitu 

gelling agent, humektan, dan pengawet. Gelling agent merupakan komponen yang 

memiliki berat molekul tinggi dan dapat memberikan efek kental pada sediaan 

misalnya karbomer, hidroksietil selulosa dan hidroksi propil metil selulosa 

(Kortemeier dkk., 2010). Humektan (pelembab) digunakan untuk melindungi agar 

tidak terjadi kekeringan pada kulit selain itu juga dapat berfungsi sebagai protektif 

kulit misalnya propilenglikol, gliserin, sorbitol (Hasanah, 2018). Sedangkan 

pengewet adalah komponen yang dapat memberikan perlindungan terhadap produk 

dari agen mikroorganisme misalnya metil paraben dan propil paraben. Gel ketika 

ditambahkan air dapat membentuk sediaan spray gel (Hasanah, 2018). 
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2.6 Spray Gel 

Spray gel terdiri dari 2 istilah yakni gel atau hidrogel yang setidaknya terdiri 

10-90% fase air dari berat sediaan. Sedanglan istilah spray diterapkan 

menggunakan aplikator pompa semprot yang mengacuh pada komponen penyusun 

yang dibuat seperti tetesan cairan kecil atau besar (Holland dkk., 2002). Spray gel 

merupakan salah satu bentuk pengembangan dari sediaan gel. Menurut Suyudi, 

2014 bahwa teknik spray dapat menurunkan viskositas secara mekanik sehingga 

formulasi sediaan menimbulkan keadaaan dibawah tekanan. Akan tetapi, 

konsistensi sediaan akan kembali kebentuk semula setelah disemprotkan karena 

keadaan kembali bebas dari tekanan. 

Sediaan spray gel dalam formulasinya mengandung bahan aktif yang larut air 

atau bisa juga bahan yang tidak larut air. Jika pada formulasi spray gel mengandung 

bahan aktif yang tidak dapat larut dalam air maka dispersikan terlebih dahulu bahan 

aktif dengan pelarut organik atau pelarut yang bisa melarutkan bahannya. Misalnya 

surfaktan, alkohol yang memiliki rumus molekul kecil (etanol dan isopropanol) dan 

golongan glikol (PG, 1-2butilrnglikol dan PEG yang memiliki BM 300-500) yang 

mana bahan tersebut dapat juga larut daalam air (Kamishita dkk., 1992; Suyudi, 

2014). 

Hal terpenting dalam formulasi sediaan spray gel adalah viskositas. Sediaan 

harus memiliki viskositas yang rendah agar aplikator semprot bisa digunakan 

(Holland dkk., 2002). Sehingga pemilihan polimer dan plasticizer  termasuk farktor 

terpenting dalam keberhasilan formulasi agar menghasilkan film yang kontinu, 

elastis, cepat kering dan tidak lengket (Shafira dkk., 2015). HPMC, PVA, gelatin, 

natrium alginat dan karbomer merupakan beberapa polimer yang digunakan sebagai 

basis spray gel. Umumnya viskositas kurang dari 400 cPs, bisa juga kurang dari 

300 cPs atau kurang dari 200 cPs untuk sediaan aerosol, sedangkan untuk pump 

spray memerlukan viskositas yang rendah sekitar 150 cPs (Holland dkk, 2002). 

Sedangkan menurut Kamishita dkk., 1992  viskositas untuk basis spray gel berkisar 

dari 800 sampai 3000 cP. Apabila viskositas sediaan tinggi akan sulit jika 

disemprotkan bahkan tidak dapat disemprotkan karena ukuran partikel dari spray 

menjadi sangat besar (Suyudi 2014). 



14 
 

 
 

2.7 Tanaman Geranium 

Pelargonium graveolens adalah spesies dari genus pelargonium dan sering 

disebut dengan geranium karena tanaman ini temasuk dalam kelompok tanaman 

geraniaceae. P. Graveolens belukar aromatis yang penting, bernilai tinggi yang 

dapat tumbuh hingga 1,3 m dan menyebar (pertumbuhan lateral) hingga 1 m. 

Batang berbulu dari tumbuhan ini adalah herba saat masih muda dan berkayu saat 

sudah dewasa, daun dari tumbuhan ini sangat tajam, lembut saat disentuh dan 

beraroma rose yang kuat (Sharopov, Zhang dan Setzer, 2014). Berikut merupakan 

klasifikasi tanaman geranium menurut L’Her, 2011 : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Tracheophyta 

Subdivisi : Spermatophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Geraniales 

Family  : Geraniaceae 

Genus  : Pelargonium 

Spesies : Pelargonium graveolens 

2.7.1 Kandungan Kimia Geranium 

Perlargonium  merupakan genus penghasil minyak atsiri. Minyak geranium 

yang dihasilkan diperoleh dari daun, bunga dan tangkai dengan metode penyulingan 

uap atau hidrodestilasi. Kandungan kimia yang terkandung di dalam minyak 

geranium ini yaitu citronellol (26,7%) dan geraniol (13,4%) kedua kandungan 

tersebut merupakan komponen utama dati tanaman ini. Selain itu  minyak atsiri 

geranium juga memiliki kandungan lain berupa nerol (8,7%), citronellyl format 

(7,1%), isomenthon (6,3%) dan linalol (5,2%) (Bigos dkk., 2012). 

2.7.2 Manfaat Geranium 

Minyak atsiri geranium banyak digunakan dalam industri farmasi baik 

sebagai wewangian dan kosmetik. Minyak geranium ini juga memiliki efek 

terapetik seperti pengobatan disentri, diare, empedu, luka lambung, diabetes, 

kanker serta penyakit kulit (Bigos dkk., 2012). Ada banyak publikasi ilmiah yang 

mengatakan bahwa minyak atsiri geranium memiliki sifat antiseptik. Hal ini bisa 

dilihat pada penelitian Bigos dkk., 2012 yakni minyak geranium memiliki aktivitas 

Gambar 2.2 Tanaman geranium 

(L'Her, 2011) 
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yang sangat kuat terhadap Staphylococcus aureus dengan nilai MIC berkisar antara 

0,25 µL/mL hingga 2,5 µL/mL. 

2.8 Tanaman Pepermin 

Klasifikasi tanaman pepermin menurut Croteau dkk., 2005 yaitu : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Lamiales 

Famili  : Lamiaceae 

Genus  : Mentha 

Jenis  : Mentha piperita L. 

Tanaman pepermin atau Mentha piperita merupakan tanaman yang tumbuh 

tegak dengan tinggi 30 – 60 cm, percabangan simpodial, batang berbentuk segi 

empat. Tangkai daun dan permukaan tanaman diselimuti oleh bulu-bulu yang 

berwarna kuning kehijauan dengan tekstur permukaan daun licin. Warna daun 

hijau, panjang daun berkisar antara 1,3 – 5,5 cm. Bentuk daun lanset (lanceolate), 

ujung daun runcing (acute), tepi daun beringgit dangkal (Hadipoeyanti, 2010). 

2.8.1 Kandungan Kimia Pepermin 

Tanaman pepermin merupakan salah satu tanaman yang menghasilkan 

minyak atsiri dengan kandungan menthol. Sebagian besar digunakan dalam industri 

kosmetik dan makanan misalnya Minyak ini dipakai dalam industri kosmetika dan 

makanan seperti odol, permen karet, minyak angin, minyak gosok dan sediaan 

farmasi serta pewangi (Kurniawati, 2005). Kandungan kimia yang terkandung 

didalamnya adalah limonen (1,0-5,0%), cineol (3,4-14,0%), menton (14-32%), 

menthofuran (1,0-9,0%), isomenthon (1,5-10,0%), menthyl acetate (2,8-10%), 

isopulegol (maksimal 0,2%), mentol (30,0-55,0%), pulegon (maksimal 4,0%) dan 

carvon (maksimal 1,0%) (Alankar, 2009).  

 

Gambar 2.3 Tanaman pepermin  

(Turangan, 2016) 
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2.8.2 Manfaat Pepermin 

Minyak atsiri pepermin memiliki efek terapi simultant diffusible kuat, 

antiplasmodik dan antimuntah. Oleh karena itu, minyak atsiri ini sering digunakan 

untuk meredakan perut kembung, gastrodynia, mual, kejang perut, dan untuk 

menutupi rasa ibat lain. Selain itu pada tanamannya mengandung golongan 

senyawa monoterpen dan telah diteliti dan diketahui memiliki aktivitas antibakteri 

dan insektisida (Oyedeji dan Afolayan, 2006; Pavela, 2005). Aktivitas antibakteri 

tanaman ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian Mahboubi dan Kazempour, 2014 

yakni memiliki nilai MIC 1 µl/ml terhadap S.aureus. Selain itu Mounika dkk., 2017 

juga mengatakan bahwa minyak atsiri pepermin memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap S.aureus pada dengan nilai MIC 2,5% dan zona hambat yang dihasilkan 

7,5 mm. 

2.9 Acuan Formula Yang Digunakan 

Formula spray gel yang digunakan sebagai acuan adalah penelitian dari 

Mounika dkk., 2017 yakni formula herbal hand wash gel containing essential oils. 

Formula ini dipilih karena memiliki komponen yang lengkap dalam pembuatan 

sediaan spray gel dengan bahan aktif minyak atsiri yaitu gelling agent dan surfaktan 

sehingga dapat menunjang kerja spray gel kombinasi minyak atsiri geranium dan 

minyak atsiri pepermin. Berikut merupakan formula herbal hand wash gel 

containing essential oils, dapat dilihat pada tabel II.1. 

Tabel II.1 Formulasi acuan sediaan spray gel kombinasi minyak atsiri geranium dan 

minyak atsiri pepermin 

Nama Bahan Berat Bahan (%) 

Essential oil 1,25 

Carbopol 940 0,1 

Glyserin  1 

Sodium Lauryl Suphatee 1,5 

Methyl Paraben 0,3 

Aquades  100 
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2.10 Bahan Tambahan 

2.10.1 Karbomer 

Pada penelitian ini digunakan karbomer yang berfungsi sebagai gelling agent. 

Karbomer merupakan polimer asam akrilat yang mempunyai rantai cross-link 

dengan polialkenil eter, alil sukrosa, atau divinil alkohol. Polimer tersebut 

mempunyai kemampuan menyerap air yang banyak, dimana polimer ini 

mengembang sampai 1000 kali dari volume asal dan diameternya ikut mengembang 

sampai 10 kali dalam bentuk gel ketika dilarutkan dalam air dengan pH diatas pKa 

6. Pada proses pengembangan tersebut karena adanya gaya tolak menolak antara 

gugus karboksil yang terionisasi pada saat dinetraklan dengan basa, sehingga 

menyebabkan ikatan hidrogen pada gugus karboksilnya menjadi meregang 

sehingga terjadi peningkatan viskositas (Rowe dkk., 2009). 

‘Karbomer memiliki ciri-ciri yaitu serbuk berwarna putih, fluffy, asam, 

bersifat higroskopis dengan sedikit memiliki bau yang khas. Karbomer dapat 

mengambang dan stabil dalam air, gliserin, setelah dinetralkan dan dalam etanol 

95%. Karbomer merupakan mikrogel silang tiga dimensi sehingga bersifat tidak 

melarut tetapi mengembang. Karbomer dalam sediaan farmasi umumnya dalam 

Gambar 2.4 Struktur karbomer (Rowe dkk., 2009) 

Gambar 2.5 Dispersi karbomer dalam air. (a) struktur sebelum dinetralisasi, (b) 

struktur setelah dinetralisasi (Jeon dan Frau Im-Jak, 2007) 
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bentuk cairan atau setengah padat dapat berfungsi sebagai agen pensuspensi atau 

peningkat viskositas, seperti dalam sediaan krim, gel, salep dalam sediaan mata, 

rektal dan topikal lainnya. Selain itu dapat juga berfungsi sebagai bioadesif, 

controlled-release agent, agen pengemulsi, penstabil emulsi, agen modifikasi 

reologi, zat penstabil, ageen pensuspensi, dan bahan pengikat tablet. Karbomer 

dapat digunakan sebagai bahan pembentuk gel pada konsentrasi 0,5%-2%, selain 

itu bisa sebagai bahan pengemulsi pada konsentrasi 0,1%-0,5%, dan sebagai 

pensuspensi pada konsentrasi 0,5%-1%. Beberapa keuntungan menggunakan 

karbomer yaitu viskositas tinggi pada konsentrasi rendah, interval viskositas 

beragam dan memiliki karakteristi alir yang baik, ketercampuran dengan banyak 

zat aktif, sifat bioadhesi, suhu stabil, dan karakteristik organoleptik yang bagus 

serta penerimaan oleh pasien baik’(Islam dkk., 2004)’ 

2.10.2 Sorbitol 

Pada percobaan ini digunakan sorbitol sebagai humektan. Humektan akan 

membantu menjaga kelembapan kulit dengan mekanisme yaitu menjaga kandungan 

air pada lapisan stratum korneum serta mengikat air dari lingkugan ke kulit (Leyden 

dan Rawlings, 2002). Sorbitol mudah larut dalam air, tetapi sukar larut dalam 

etanol, dalam metanol, dan dalam asan asetat (Depkes RI, 2014). Rentang 

konsentrasi sorbitol sebagai humektan yaitu 3%-15% (Rowe dkk., 2009). Sifat 

higroskopis sorbitol lebih rendah dibandingkan dengan gliserin (Barel dkk., 2009). 

Viskositasnya pada suhu 25⁰C adalah 190 cP (Smith dan Hong, 2003). 

Menurut hasil penelitian Yuliani 2010, terhadap perbandingan propilenglikol, 

gliserol, dan sorbitol sebagai humektan bahwa sorbitol memiliki nilai pergeseran 

viskositas yang kecil dibandingkan propilenglikol dan gliserol hal ini diartikan 

bahwa stabilitas fisik sediaan semakin baik. Selain itu sorbitol juga memiliki sifat 

yang memberikan sediaan lebih stabil, viskositas baik, tidak menilbulkan rasa 

Gambar 2.6 Struktur sorbitol (Rowe dkk., 2009) 
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lengket pada sediaan sehingga meninggalkan kesan yang nyaman saat digunakan, 

kompatibel dengan eksipien dan tidak terurai pada suhu tinggi (Prastianto, 2016). 

2.10.3 Tween 80 

Tween 80 atau polisorbat 80 mempunyai kelarutan yang baik dalam air, larut 

dalam etanol 95% dan etilasetat, dan tidak larut dalam parafin cair (Depkes RI, 

2014). Penggunaan tween 80 dalam bidang farmasi taitu sebagai emulsifying agent, 

wetting agent, penetrating agent, dan diffusan (Som dkk., 2012). Tween 80 dapat 

menurunkan tegangan permukaan antara obat dengan medium sekaligus 

membentuk misel sehingga obat akan terbawa oleh misel larut ke dalam medium. 

Tween 80 dalam air memiliki pH 6,0-8,0. Tween 80 sebagai emulsifying agent (1-

15%), sebagai solubilizing agent (1-15%), dan sebagai wetting agent (0.1-3%) 

(Rowe dkk., 2009). 

2.10.4 Nipagin (Metil Paraben) 

Nipagin atau metil paraben berbentuk kristal putih, dan tidak berbau. 

Kelarutan nipagin terhadap pelarut etanol yakni 1:2, sedangkan terhadap air yakni 

1:400, 1:50 (pada suhu 50⁰C), 1:30 (pada suhu 80⁰C). Rentang konsentrasi yang 

digunakan dalam sediaan topikal (0,02%-0,3%). Nipagin umumnya digunakan 

sebagai pengawet atau antimikroba di dalam kosmetik, produk makanan dan 

formulasi sediaan farmasi lainnya. Biasanya bisa digunakan dalam bentuk tunggal 

Gambar 2.7 Struktur tween 80 (Rowe dkk., 2009) 

Gambar 2.8 Struktur nipagin (Rowe dkk., 2009) 
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atau kombinasi dengan paraben lain atau bahan pengawet lain. Golongan paraben 

ini efektif pada kisaran pH yang luas yaitu 4-8 dan memiliki aktivitas antimikroba 

dengan spektrum luas. Efikasinya akan menurun seiring dengan peningkatan pH, 

karena adanya pembentukan anion folat. Nipagin ini lebih aktif terhadap jamur dan 

kapang dari pada terhadap bakteri’(Rowe dkk., 2009). 

2.10.5 Trietanolamin 

Trietanolamin (TEA) merupakan cairan ketal, jernih, tidak berwarna sampai 

berwarna kuning pucat dengan sedikit berbau amoniak. Penyimpanan TEA dalam 

wadah kedap udara, ditempat yang sejuk dan kering serta terlindung dari cahaya 

karena TEA mudah terjadi perubahan warna akibat terpapar udara dan cahaya. TEA 

dapat bercampur dengan air, metanol, karbon titraklorida, aseton, dan dapat larut 

didalam benzena dengan perbandingan 1:20, etil eter dengan perbandingan 1:63 

pada suhu 20°C. Dalam sediaan farmasi TEA banyak digunakan sebagai buffer, 

pelarut, polymer plasticizer dan sebagai humektan’(Rowe dkk., 2009). 

TEA memiliki sifat basa sehingga dapat digunakan untuk netralisasi 

karbomer. Penambahan TEA pada karbomer dapat menetralisasi gugus asam 

karboksilat, membentuk garam yang larut. Sebelum netralisasi, karbomer dalam air 

berbentuk tak terion pada pH sekitar 3. Pada pH ini polimer sangat fleksibel dan 

strukturnya random coil. Penambahan TEA akan menggeser kesetimbangan ionik 

membentuk garam terlarut. Menghasilkan ion yang saling tolak menolak dari gugus 

karboksilat dan polimer menjadi kaku (rigid sehingga terjadi peningkatan 

viskositas. Over netralisasi dapat menyebabkan penurunan viskositas karena kation 

basa berlebih akan melingkupi gugus karboksilat sehingga mengurangi tolakan 

elektrostatik. Sehingga viskositas gel yang dapat diterima pada pH 4,5 – 5,0 dan 

mencapai titik optimum pada pH 7 (Permatasari, 2014). 

Gambar 2.9 Struktur trietanolamin (Rowe dkk, 2009) 
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2.11 Evaluasi Sediaan 

2.11.1 Organoleptis 

Organoleptis bertujuan untuk melihat tampilan fisik sediaan yaitu warna, 

bentuk, dan bau. Sediaan yang baik memiliki warna yang sesuai, bau yang tidak 

menyengat, dan spray gel tidak terpisah menjadi dua fase (Suyudi, 2014). 

2.11.2 pH 

Uji pH bertujuan untuk mengetahui stabilitas spray gel dan penyesuaian pH 

sediaan dengan pH kulit agar tidak terjadi iritasi kulit. Nilai pH yang aman untuk 

kulit yaitu antara 4,5 – 6,5 (Ali dan Yosipovitch, 2013). Menurut SNI 2588:2017 

pH yang dibolehkan untuk kulit yaitu 4-10. 

2.11.3 Waktu Kering 

Uji waktu kering bertujuan mengetahui waktu yang dibutuhkan sediaan spray 

gel hand sanitizer kombinasi minyak atsiri geranium dan minyak atsiri pepermin 

untuk mengering pada kulit. Pengujian waktu kering dilakukan dengan cara sediaan 

diaplikasikan pada sisi dalam dari lengan bagian bawah sukarelawan. Kemudian 

dihitung waktu yang dibutuhkan hingga cairan yang disemprotkan mengering 

dengan menggunakan stopwatch. Sediaan spray gel yang baik memiliki waktu 

mengering kurang dari 5 menit (Fitriansyah dkk., 2016). 

2.11.4 Viskositas 

Viskositas merupakan pernyataan tahanan untuk mengalir dari suatu sistem 

di bawah tekanan yang digunakan. Semakin tinggi viskositas suatu cairan, maka 

semakin besar kekuatan yang dibutuhkan agar cairan tersebut mengalir dengan laju 

tertentu. Peningkatan viskositas menyebabkan meningkatnya waktu retensi di 

tempat aplikasi, tetapi menurunkan daya sebar (Gargc dkk., 2002). Tujuan uji 

viskositas ini dilakukan untuk mengetahui besarnya suatu viskositas dari sediaan 

spray gel dimana semakin tinggi viskositas, semakin besar tingkat kekentalan zat 

tersebut. Nilai viskositas sediaan spray gel yang baik yaitu kurang dari 150 cPs 

(Holland dkk., 2002). 

2.11.5 Stabilitas 

Stabilitas merupakan kemampuan suatu prodak untuk dapat bertahan selama 

proses penyimpanan, pemakaian, sifat, serta karakteristiknya harus sama dengan 
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saat setelah dibuat (Vadas, 2010). Suatu produk yang tidak stabil diketahui 

berdasarkan perubahan sifat fisika, kimia, dan penampilan suatu produk. Faktor 

yang dapat mempengaruhi stabilitas prodak farmasi yakni zat aktif, interaksi antara 

zat aktif dengan eksipien, proses sediaan dibuat, proses sediaan dikemas, kondisi 

lingkungan semasa pengiriman produk, penyimpanan, perlakuan, dan jangka waktu 

dari pembuatan produk sampai pemakaian. Selain itu faktor lingkungan juga bisa 

memperngaruhi stabilitas seperti temperatur, radiasi, cahaya, dan udara. Selain itu 

proses formulasi juga dapat berpengaruh misalnya pada ukuran partikel, pH dan 

sifat pelarut yang dapat mempengaruhi stabilitas sediaan (Vadas, 2010). 

Pada stabilitas fisika evaluasi yang dilakukan meliputi organoleptik, 

homogenitas, pH, bobot jenis (Vadas, 2010). Sedangkan stabilitas mikrobiologi 

merupakan bebasnya sediaan dari mikroorganisme atau masuk dalam syarat batas 

mikroba sampai waktu tertentu. Adanya mikroba dapat menurunkan nilai pH 

sedangkan adanya fungi dapat menaikkan nilai pH. Perubahan pH juga dapat 

mempengaruhi sifat fisik serta penggunaannya. Perubahan pH yang terlalu asam 

atau basa dapat mengiritasi kulit pada saat pengamplikasiannya (Permatasari, 

2014). Sehingga stabilitas ini diperlukan untuk mempertahankan kualitas produk 

farmasi sampai batas waktu tertentu yang diharapkan. 

Freeze thaw test merupakan metode uji yang paling disarankan untuk jenis 

sediaan berbasis cair atau setengah padat, karena tujuannya adalah untuk melihat 

stabilitas sediaan dengan konsep siklus yakni sediaan spray gel yang berada dalam 

penyimpanan suhu beku dan suhu cair dalam waktu tertentu dengan perlakuan yang 

terhitung 1 siklus (Kolhe dkk., 2013). Prinsipnya adalah tempatkan sediaan pada 

suhu beku 5°C selama 24 jam kemudian dipindahkan ke suhu cair 40°C selama 24 

jam lalu lakukan pengamatan (Dantas dkk., 2015). Jika tahap ini bisa dilewati oleh 

sediaan maka sediaan tersebut dianggap stabil (Kolhe dkk, 2013). 

 


