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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minyak atsiri geranium mengandung citronellol dan 

geraniol. Sedangkan minyak atsiri pepermin mengandung 

menthol. Masing-masing bahan memiliki aktivitas 

antibakteri yang baik yang dapat menggantikan alkohol. 

Sediaan hand sanitizer yang sering dijumpai di pasaran 

kebanyakan mengandung alkohol. Alkohol dapat 

menyebabkan kekeringan dan iritasi pada kulit dalam 

pemakaian berulang. 

Dibuat prodak hand sanitizer dalam bentuk spray gel untuk 

memberikan inovasi baru karena bentuknya yang cair, 

penggunaan yang mudah, cukup disemprot serta lebih 

efisien untuk dibawah.  

Diberikan 

surfaktan tween 80 

yang dapat 

melarutkan bahan 

aktif dengan cara 

menurunkan 

tegangan 

permukaan 

minyak sehingga 

mudah terdispersi. 

Bahan aktif 

yang digunakan 

tidak larut air 

Dibuat formula spray gel dengan kadar minyak atsiri 

geranium (1,25%; 2,5%; 5%) yang dikombinasi dengan 

minyak atsiri pepermin (1,25%) 

Dibutuhkan bahan tambahan gelling agent yaitu karbomer. 

Karbomer dipilih karena kompaktibel dengan banyak bahan 

aktif, stabil pada perubahan suhu, memiliki viskositas yang 

tinggi pada konsentrasi rendah dan memiliki karakteristik 

organileptik yang baik.  

Didapatkan kadar dari minyak atsiri geranium yang bisa menghasilkan 

sediaan spray gel hand sanitizer dengan karakteristik fisik dan stabilitas 

yang baik. 

Perbedaan kadar minyak atsiri geranium dapat 

mempengaruhi karakteristik fisik dan stabilitas sediaan 

Gambar 3.1 Skema kerangka konseptual 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Sebagian besar masyarakat Indonesia ternyata tidak peduli akan kebersihan. 

Kesadaran masyarakat Indonesia yang rendah terhadap kebersihan, dapat 

berpengaruh pada kesehatan. Tangan merupakan salah satu anggota tubuh yang 

berperan penting dalam aktivitas sehari-hari. Sehingga hal tersebut memudahkan 

terjadinya kontak dengan mikroorganisme yang dapat berperan penting dalam 

penyebaran penyakit seperti infeksi. Penyakit infeksi merupakan salah satu 

penyebab tingginya angka kesakitan dan kematian di dunia. Umumnya penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh tangan yang kurang bersih yaitu diare, ISPA (Infeksi 

Saluran Napas Atas), pneumonia, infeksi cacing, infeksi mata, dan penyakit kulit 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang diperoleh oleh penderita ketika 

mendapatkan perawatan di rumah sakit (Darmadi, 2008). Tingginya infeksi 

nosokomial di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor predisposisi, salah 

satunya yaitu perilaku menjaga kebersihan tangan tenaga kesehatan (Wati, 2015). 

Hand hygiene adalah istilah yang digunakan untuk mencuci tangan menggunakan 

antiseptik tangan (sabun pencuci tanngan). Menurut WHO 2009, rumusan inovasi 

strategi penerapan hand hygiene untuk tenaga kesehatan dengan 5 momen hand 

hygiene yaitu melakukan cuci tangan sebelum bersentuhan dengan pasien, sebelum 

melakukan prosedur bersih dan steril, setelah bersentuhan dengan cairan tubuh 

pasien, setelah bersentuhan dengan pasien, dan setelah bersentuhan dengan 

lingkungan pasien. Akan tetapi kebijakan tersebut belum terlalu berdampak karena 

kepatuhan tenaga kesehatan menggunakan hand hygiene di ruang rawat inap rumah 

sakit masih rendah yakni 35% (Ernawati dkk., 2014). 

Selain itu dengan perkembangan masyarakat yang modern menuntut manusia 

untuk selalu bergerak cepat dengan menggunakan waktu seefisien mungkin 

(Walidah, 2014). Sehingga hand sanitizer hadir sebagai jalan keluar. Hand sanitizer 

adalah gel dengan berbagai kandungan yang cepat membunuh mikroorganisme 

yang ada di kulit tangan. Hand sanitizer banyak digunakan karena alasan 

kepraktisan pada saat darurat tidak ada air. Hand satitizer mudah dibawa dan bisa 

cepat digunakan tanpa menggunakan air (Permatasari, 2014). Akan tetapi beberapa 

jenis hand senitizer dipasaran masih menggunakan alkohol sebagai bahan 
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antibakteri. Alkohol merupakan pelarut organik yang dapat melarutkan lapisan 

lemak dan sebum pada kulit yang berfungsi sebagai pelindung terhadap infeksi 

mikroorganisme sehingga dengan pemakaian alkohol yang berulang dapat 

menyebabkan kekeringan dan iritasi pada kulit. Oleh karena itu dibutuhkan 

senyawa aktif dari bahan alami 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. 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. Minyak atsiri pepermin memiliki nilai MIC terhadap Staphylococcus 

aureus yaitu 1 µL/mL. Sehingga dalam penelitian ini digunakan kombinasi minyak 

atsiri geranium dan minyak atsiri pepermin sebagai antibakteri agar memiliki daya 

hambat yang maksimal.  

Gel dan Spray merupakan salah satu sediaan antiseptik. Gel adalah sistem 

semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau 

molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan (Kemetrian Kesehatan 

RI, 2014). Spray merupakan komposisi yang dikabutkan, seperti tetesan cairan kecil 

atau besar yang penerapannya menggunakan pompa semprot atau aplikator aerosol. 

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 sifat yang mudah menguap pada suhu kamar, 

mengalami dekomposisi, umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut 

dalam air (Yulvianti dkk., 2014). Sehingga dibutuhkan beberapa bahan pembawa 
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untuk mengatasi permasalahan serta meningkatkan stabilitas bahan aktif dalam 

sediaan spray gel. 

Pada sediaan spray gel digunakan gelling agent karbomer yang merupakan 

polimer sintetik turunan selulosa. Karbomer dipilih karena kompaktibel dengan 

banyak bahan aktif, stabil pada perubahan suhu, memiliki viskositas yang tinggi 

pada konsentrasi rendah dan memiliki karakteristik organileptik yang baik. 

Karbomer akan stabil pada pH 5 – 10 sehingga untuk menstabilkan pH sediaan 

ditambahkan TEA yang berfungsi untuk membantu stabilitas spray gel dengan 

gelling agent (Kementrian Kesehatan, 1979). Humektan (pelembab) dapat 

digunakan sebagai protektif kulit dan juga untuk mencegah atau mengurangi 

kekeringan pada kulit. Humektan yang dipilih adalah sorbitol karena memiliki sifat 

yang relatif inert dan kompaktibel dengan beberapa eksipien. Pengawet merupakan 

komponen yang dapat memberikan perlindungan terhadap suatu produk dari agen 

mikroorganisme. Pengawet yang dipilih adalah metil paraben (nipagin) karena 

mudah larut dalam air. Bahan aktif yang digunakan dalam sediaan spray gel tidak 

larut dalam air sehingga ditambahkan surfaktan yaitu tween 80 yang dapat bekerja 

dengan menurunkan tegangan permukaan minyak sehingga mudah terdispersi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan pengujian terhadap stabilitas 

minyak atsiri geranium dengan kadar 1,25%; 2,5%; 5% yang dikombinasi dengan 

minyak atsiri pepermin dengan kadar 1,25% ketika diformulasikan menjadi sediaan 

spray gel, sehingga didapatkan kadar yang menghasilkan sediaan dengan stabilitas 

terbaik. 

 


