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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kulit adalah bagian terluar tubuh yang berfungsi terutama melindungi 

manusia dari gangguan di lingkungan seperti serangan secara fisik dan kimia 

(Lachman, 2008). Kulit terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan epidermis, dermis, dan 

hipodermis. Dalam peranannya melindungi tubuh dari cedera fisik atau kimia di 

lingkungan seperti benturan, goresan dan panas terkadang kulit dapat menjadi rusak 

dan terluka yang menyebabkan rusaknya epidermis kulit sehingga dapat 

menimbulkan pertumbuhan bakteri yang kemudian berkembang menjadi infeksi. 

Staphylococcus aureus adalah bakteri koagulase positif yang merupakan 

patogen utama pada manusia. Hampir setiap orang pernah mengalami infeksi 

Staphylococcus aureus selama hidup, mulai dari keracunan makanan atau infeksi 

kulit yang ringan sampai berat. Pada infeksi Staphylococcus aureus biasanya terjadi 

reaksi peradangan yang intens dan terlokalisir (Jawetz et al, 2013). 

Di negara-negara berkembang, obat tradisional masih terus digunakan dalam 

pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar oleh sebagian besar penduduknya. Menurut 

resolusi Promoting the Role of Traditional Medicine in Health System: Strategy of 

the African Region menunjukkan sekitar 80% masyarakat Afrika menggunakan 

obat tradisional untuk kebutuhan perawatan kesehatan. Selain itu, penggunaan obat 

tradisional di Cina mencapai 90% dan sekitar 60-70% dokter di Jepang meresepkan 

obat tradisional untuk pasiennya (Kemendagri, 2014). Indonesia adalah negara 

yang memiliki keanekaragaman hayati diantaranya berupa tanaman obat. 

Berdasarkan data kementerian kesehatan, penduduk Indonesia melakukan 

pengobatan menggunakan obat tradisional pada tahun 2009 sebanyak 15,04% dan 

meningkat pada tahun 2012 mencapai 41,70%. Sedangkan terdapat 30,40% 

penduduk Indonesia pada tahun 2013 yang memanfaatkan pelayanan kesehatan 

tradisional (Ismail, 2015). Sejak zaman dahulu, obat tradisional Indonesia telah 

digunakan secara turun temurun oleh masyarakat dalam mengobati berbagai macam 

penyakit dan terbukti berkhasiat. Obat tradisional tersebut sangat berpotensi 
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dikembangkan menjadi produk obat herbal. Salah satu tumbuhan yang dapat 

digunakan adalah Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia). 

Bawang Dayak atau Bawang Hantu merupakan tanaman khas Kalimantan 

Tengah yang secara empiris sudah digunakan masyarakat lokal sebagai obat pada 

berbagai penyakit seperti disentri, susah buang air kecil, bisul, luka, sembelit, 

sampai penyakit kuning (Utami dan Puspaningtyas, 2013). Potensi Bawang Dayak 

sebagai tanaman obat sangat besar sehingga perlu ditingkatkan penelitian terkait 

khasiat dan penggunaannya.  

Tanaman Bawang Dayak memiliki tiga kelompok besar senyawa yang telah 

berhasil diisolasi yaitu naphthalene, naphtoquinone, dan anthraquinone. 

Kandungan senyawa naphtoquinone pada Bawang Dayak dapat memberikan 

aktivitas antimikroba yang baik (Insanu dkk, 2014). Berdasarkan penelitian 

Paramita dkk. (2017), hasil bioautografi KLT ekstrak etanol Bawang Dayak 

ditemukan golongan senyawa mengandung gula, alkaloid, terpen-steroid, dan 

flavonoid yang berpotensi memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus. Dilaporkan pada hasil pengujian aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa 

konsentrasi ekstrak etanol Bawang Dayak 1% memberikan diameter zona hambat 

(14,49±0,51) mm yang berpotensi sama dengan antibiotik tetrasiklin HCl 0,06% 

dengan diameter zona hambat (14,03±0,4163) mm terhadap Staphylococcus aureus 

(Puspadewi dkk, 2013). Istiansyah dkk. (2016), melaporkan aktivitas antibakteri 

ekstrak etanol Bawang Dayak terhadap Staphylococcus aureus dengan konsentrasi 

terkecil 0,5% dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan diameter zona 

hambat 15,053 mm dan konsentrasi terbesar 12% dengan diameter zona hambat 

23,441 mm. 

Terdapat beberapa bentuk sediaan topikal pada kulit salah satunya adalah 

sediaan krim. Krim adalah bentuk sediaan semipadat yang mengandung satu atau 

lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai yang 

terdiri dari tipe minyak dalam air (m/a) dan air dalam minyak (a/m) (Depkes, 2014). 

Sediaan krim memiliki beberapa keuntungan yaitu mudah digunakan, mudah dicuci 

dengan air, dan tidak lengket. Pada penelitian ini dipilih sediaan krim tipe m/a 

dikarenakan pada penggunaannya mudah menyebar secara merata, praktis, 
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meninggalkan lapisan berminyak atau film pada kulit, kerjanya berlangsung pada 

jaringan setempat atau lokal (Widodo, 2013). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan menggunakan Bawang Dayak yang akan dibuat sediaan krim ekstrak etanol 

Bawang Dayak dengan perbandingan berbagai konsentrasi ekstrak untuk 

mengetahui karakteristik fisik sediaan krim dan pengaruh terhadap aktivitas 

antibakterinya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat ditentukan rumusan 

masalah, yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh karakteristik fisik (organoleptis, tipe emulsi, 

homogenitas, pH, viskositas, daya sebar) sediaan krim ekstrak etanol Bawang 

Dayak dengan konsentrasi 2%, 4%, dan 6% ? 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi ekstrak etanol Bawang Dayak 2%, 4%, dan 

6% dalam sediaan krim terhadap zona hambat antibakteri pada Staphylococcus 

aureus ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh karakteristik fisik (organoleptis, tipe emulsi, 

homogenitas, pH, viskositas, daya sebar) sediaan krim ekstrak etanol Bawang 

Dayak dengan konsentrasi 2%, 4%, dan 6%. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak etanol Bawang Dayak 2%, 4%, dan 

6% dalam sediaan krim terhadap zona hambat antibakteri pada Staphylococcus 

aureus. 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan konsentrasi ekstrak etanol umbi Bawang Dayak 2%, 4%, dan 6% 

dalam sediaan krim akan memberikan pengaruh terhadap karakteristik fisik sediaan 

(organoleptis, tipe emulsi, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar) dan terdapat 

peningkatan zona hambat antibakteri pada Staphylococcus aureus. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

karakteristik fisik sediaan krim ekstrak etanol Bawang Dayak dan zona hambat 

antibakteri krim terhadap Staphylococcus aureus. 


