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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tanaman Bawang Dayak 

2.1.1 Bawang Dayak  

Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) adalah tanaman obat yang berasal 

dari Amerika, tetapi sekarang banyak dibudidayakan di pulau Kalimantan 

(Indonesia), pulau Hainan (Cina Selatan), Thailand, dan Afrika Selatan (Insanu 

dkk, 2014). Bawang Dayak memiliki berbagai sebutan nama, diantaranya bawang 

kapal, bawang hutan atau kambe (Dayak); teki sabrang, luluwa sapi (Jawa). Bagian 

dari bawang Dayak yang biasa digunakan untuk pengobatan diantaranya bagian 

umbi dan daun. Bawang Dayak dapat digunakan dalam bentuk segar, simplisia, 

manisan, atau bubuk (Utami dan Puspanigtyas, 2013). 

2.1.2 Klasifikasi Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) 

 

Gambar 2.1 Bawang Dayak 

Tanaman Bawang Dayak dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Subdivisi   : Spermatophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Subkelas : Liliidae 

Ordo   : Liliales 

Famili   : Iridaceae 

Genus   : Eleutherine 

Spesies  : Eleutherine palmifolia L. Merr  

(Prayitno dkk, 2018) 
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Bawang Dayak merupakan tanaman bergerombol, berbatang basah, tinggi 

tanaman mencapai 50 cm, umbi panjang, berbentuk bulat telur, tidak berbau dan 

berwarna merah seperti bawang merah. Daunnya berwarna hijau beriga, mirip 

anggrek tanah. Bunganya putih dan biasa mekar pada sore hari selama beberapa 

jam (Utami dan Puspaningtyas, 2013). 

2.1.3 Kandungan Kimia Bawang Dayak  

Terdapat tiga kelompok besar senyawa yang telah diisolasi dari Bawang 

Dayak yaitu anthraquinone, naphthalene, dan naphtoquinone. Senyawa alami yang 

diisolasi dari Bawang Dayak dapat dilihat dari Tabel II.1 berikut ini : 

Tabel II.1 Senyawa Alami Bawang Dayak 

No Nama Senyawa Grup Senyawa 

1 Eleutherol Naphtalene 

2 Eleutherin Naphtoquinone 

3 Isoeleutherin Naphtoquinone 

4 Hongconin Naphtalene 

5 Isoeleutherol Naphtalene 

6 Eleucanarol Naphtalene 

7 Elecanacin Naphtoquinone 

8 Eleutherinoside A Naphtalene 

9 Eleuthraquinone B Anthraquinone 

10 Eleutherinol Naphtalene 

11 Eleuthoside A Naphtalene 

12 Eleuthoside B Naphtalene 

13 Eleuthinone A Naphtoquinone 

14 Eleuthraquinone A  Anthraquinone 

15 Eleutherinoside B Naphtalene 

 

Hasil pengujian fitokimia terhadap kandungan senyawa pada serbuk simplisia 

dan ekstrak umbi bawang Dayak menunjukkan adanya alkaloid, flavonoid, 

polifenol, saponin (pada serbuk simplisia saja), tannin, steroid/triterpenoid, kuinon, 

dan monoterpenoid/seskuiterpen (Puspadewi dkk, 2013).  

2.1.4 Manfaat Bawang Dayak 

Bawang Dayak telah lama dimanfaatkan sebagai obat berbagai penyakit, 

diantaranya sembelit, sulit buang air kecil, radang usus, disentri, bisul, luka, 

muntah, hingga penyakit kuning. Selain itu juga dapat digunakan untuk beberapa 

penyakit berat, seperti hipertensi, diabetes melitus, kanker payudara, dan 

hiperkolesterol. Senyawa naphtoquinone dikenal sebagai antibakteri, antifungi, 
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antivirus, antikanker, antioksidan, dan antiparasit (Utami dan Puspaningtyas, 

2013). Bawang Dayak mempunyai beberapa aktivitas farmakologi diantaranya 

yaitu : 

a. Antimikroba 

Bawang Dayak sebelumnya telah dilaporkan menunjukkan aktivitas 

antibakteri yang baik. Ekstrak etanol Bawang Dayak menghambat beberapa bakteri 

gram positif seperti Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, dan 

Streptococcus pyogenes. Tanaman Bawang Dayak memiliki aktivitas antimikroba 

yang baik karena kandungan naphtoquinone. Senyawa tersebut diyakini 

mempengaruhi transport elektron dalam komponen sel (Insanu dkk, 2014). 

b. Antiinflamasi 

Evaluasi efek antiinflamasi dilakukan terhadap empat turunan naphthalene 

secara in vitro dan in vivo. Berdasarkan hasil yang diperoleh, eleutherine dan 

isoeleutherine memiliki aktivitas antiinflamatory dan antihypernociceptive (Insanu 

dkk, 2014). 

c. Antivirus 

Bawang Dayak memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai agen antivirus 

karena isoeleutherine dan isoeleutherol dapat menghambat replikasi HIV (Insanu 

dkk, 2014). 

d. Antihipertensi 

Senyawa eleutherol, eleutherine, dan isoeleutherine berpotensi sebagai 

antihipertensi. Mereka bertindak sebagai vasodepresan dan mampu meningkatkan 

aliran koroner di hati (Insanu dkk, 2014).  

2.2 Tinjauan Tentang Ekstrak 

Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dari mengekstraksi zat aktif 

simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua 

atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa 

diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes, 

2014). 

2.2.1 Metode Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan senyawa kimia yang dapat 

larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair 
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(Depkes, 2000). Ada beberapa macam metode ekstraksi dengan menggunakan 

pelarut, diantaranya adalah : 

1. Cara Dingin : 

a. Maserasi 

Dalam ekstraksi maserasi, simplisia tanaman obat disimpan dalam kontak 

dengan pelarut dalam wadah tertutup untuk periode tertentu dengan beberapa kali 

pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar) (Pandey and 

Tripathi, 2014). 

b. Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna 

(exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses 

terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi 

sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh 

ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Depkes, 2000). 

2. Cara Panas : 

a. Refluks 

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu 

pertama sampai 3-5 kali sehingga termasuk proses ekstraksi yang sempurna 

(Depkes, 2000). 

b. Soxhletasi 

Ekstraksi soxhlet dilakukan dengan alat khusus menggunakan pelarut yang 

selalu baru sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan 

dengan adanya pendingin balik (Depkes, 2000). Metode ini tidak dapat digunakan 

untuk senyawa termolabil karena pemanasan yang lama dapat menyebabkan 

degradasi senyawa (Pandey and Tripathi, 2014). 

2.3 Kulit 

2.3.1 Kulit 

Kulit merupakan organ tubuh terbesar yang berlapis-lapis, dimana rata-rata 

kulit pada orang dewasa memiliki luas permukaan sekitar 2 m2 dan mempunyai 

bermacam-macam fungsi dan kegunaan (Lachman, 2008). 
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2.3.2 Anatomi Kulit 

 

Gambar 2.2 Anatomi Kulit 

Kulit secara histologi terbagi menjadi lapisan epidermis, dan dermis dan 

lapisan subkutan. 

a. Lapisan Epidermis 

Epidermis merupakan epitel skuamosa berstrata. Sel-sel utama epidermis 

adalah keratinosit yang mensintesis protein keratin. Lapisan epidermis terbagi 

menjadi lima lapisan, yaitu : 

1. Stratum korneum 

Lapisan paling luar dibentuk oleh zat tanduk (keratin) pada lapisan korneum 

yang dibentuk oleh sel kulit yang sudah tua. Stratum korneum berfungsi untuk 

mengatur kehilangan air dari tubuh serta mencegah masuknya bahan berbahaya 

termasuk mikroorganisme (Williams, 2003). Stratum korneum tersusun dari sekitar 

40% protein (terutama keratin) dan 40% air dengan keseimbangan lipid, terutama 

berupa trigliserida, asam lemak bebas, kolesterol, dan fosfolipid. Pada permukaan 

terdapat lapisan film bahan teremulsifikasi yang tersusun dari campuran kompleks 

sebum, keringat, dan sel epidermal yang terkelupas. Film yang menutupi stratum 

korneum memiliki komposisi, ketebalan, dan kontinuitas yang beragam akibat 

perbedaan proporsi sebum dan produksi keringat serta banyaknya pelepasan film 

karena pencucian dan penguapan keringat (Ansel, 2014). 
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2. Stratum lucidum 

Stratum lucidum adalah lapisan dimana inti sel terdisintegrasi dan ada 

peningkatan keratinisasi sel bersamaan dengan perubahan morfologi yang lebih 

lanjut seperti perataan sel (Benson and Watkinson, 2012). 

3. Stratum granulosum 

Pada stratum granulosum atau lapisan granular, keratinosit terus 

berdiferensiasi, mensintesis keratin dan mulai meratakan hanya setebal satu hingga 

tiga lapisan sel. Stratum granulosum mengandung enzim yang memulai degradasi 

komponen sel yang layak seperti inti dan organel (Benson and Watkinson, 2012). 

4. Stratum spinosum 

Dalam lapisan ini keratinosit mulai berdiferensiasi dan mensintesis keratin 

yang mengagregat terbentuknya tonofilamen. Desmosome yang menghubungkan 

sel membrane keratinosit yang berdekatan terbentuk dari kondensasi tonofilamen 

dan desmosome inilah yang menjaga jarak sekitar 20 mm antara sel (Benson and 

Watkinson, 2012).  

5. Stratum germinativum 

Pada stratum germativum mengandung satu-satunya sel keratinosit dalam 

epidermis yang mengalami pembelahan sel (via mitosis). Selain keratinosit, lapisan 

ini juga mengandung melanosit yang mensintesis pigmen melamin dari tirosin, sel 

Langerhans yang merupakan sel penyaji antigen utama pada kulit, dan sel Merkel 

yang memiliki peran dalam sensasi ulit di sekitar area sensitive sentuhan tubuh 

seperti bibir dan ujung jari (Benson and Watkinson, 2012). 

b. Lapisan Dermis 

Lapisan dermis memiliki tebal kira-kira seperdelapan inci dan merupakan 

massa kulit utama. Umumnya dermis mengandung kira-kira 80% protein yang 

terdapat dalam suatu matriks mukopolisakarida. Kandungan dan penopang dermis 

adalah sejumlah pembuluh darah, pembuluh getah bening, saraf, dan juga bagian-

bagian kulit seperti kantung rambut, kelenjar sebacea, dan kelenjar keringat 

(Lachman, 2008). 
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c. Lapisan Subkutan 

Lapisan subkutan atau hipodermis terdiri dari lemak (adiposa) yang berfungsi 

untuk memberikan perlindungan tubuh secara mekanis terhadap guncangan fisik 

(Williams, 2003). 

2.3.3 Fungsi Kulit 

Kulit mempunyai fungsi yang sangat penting diantaranya yaitu : 

1. Memberikan perlindungan terhadap cedera mekanis, termal, dan fisik serta agen 

berbahaya 

2. Membantu dalam kontrol pengaturan suhu 

3. Mencegah hilangnya kelembaban 

4. Mengurangi efek radiasi sinar UV 

5. Bertindak sebagai organ sensorik (Williams, 2003) 

6. Ekskresi yaitu membuang sisa metabolisme dari tubuh 

7. Metabolisme vitamin D sebagai unsur penting dalam pembentukan tulang 

(Wijaya, 2018). 

2.4 Infeksi Bakteri di Kulit 

Infeksi bakteri pada kulit diantaranya adalah : 

2.4.1 Impetigo 

Impetigo adalah infeksi bakteri superfisial yang dapat berkembang baik 

melalui invasi langsung pada kulit normal (primer) atau infeksi pada bagian kulit 

yang rusak (sekunder). Impetigo sangat menular dan biasanya terjadi pada anak-

anak terutama di iklim panas dan lembab (Hanses, 2017). Bakteri yang 

menyebabkan impetigo adalah Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes. 

Impetigo umumnya terjadi pada wajah dan ekstremitas. Terdapat 2 bentuk impetigo 

yaitu impetigo non-bulosa dan bulosa (Napierkwoski, 2013). 

2.4.2 Folikulitis 

Folikulitis biasanya menyerang area kulit yang lembab dengan rambut 

(Hanses, 2017). Folikulitis berkembang ketika folikel rambut menjadi meradang 

setelah cedera atau infeksi dan paling sering disebabkan oleh Staphylococcus 

aureus. Ini merupakan infeksi superfisial dari folikel pilosebaceous dan dapat 

terjadi di mana saja pada tubuh terutama di daerah dengan rambut kasar misalnya 

wajah, leher, dan daerah aksila (Napierkowski, 2013). 
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2.4.3 Bisul 

Bisul berhubungan dengan infeksi folikel rambut yang meluas ke jaringan 

subkutan. Biasanya sakit dan nyeri (Hanses, 2017). Bisul adalah infeksi bakteri 

yang melibatkan jaringan perifollicular yang biasanya berasal dari folikulitis yang 

sudah ada sebelumnya. Bisul muncul sebagai pembengkakan merah yang 

menyakitkan di sekitar pembukaan folikel dan dapat berkembang menjadi abses. 

Bisul rentan terjadi pada kulit yang terkena gosok, penyumbatan, dan keringat 

seperti leher, wajah, dan aksila. Staphylococcus aureus merupakan patogen yang 

paling umum yang menyebabkan bisul (Lin et al, 2018). 

2.5 Staphylococcus aureus 

 

Gambar 2.3 Bakteri Staphylococcus aureus 

2.5.1 Klasifikasi Staphylococcus aureus 

Domain  : Bacteria 

Phylum  : Firmicutes 

Kelas   : Bacilli 

Ordo   : Bacillales 

Famili   : Staphylococcaceae 

Genus   : Staphylococcus 

Spesies  : Staphylococcus aureus  

(Todar, 2005) 
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Nama “Staphylococcus” berasal dari Bahasa Yunani yang artinya 

sekelompok anggur (staphyle) dan berry (kokkos). Staphylococcus aureus adalah 

agen penyebab berbagai penyakit menular seperti infeksi kulit, bakterimia, 

endocarditis, pneumonia, dan keracunan makanan (Enany and Alexander, 2017). 

2.5.2 Ciri organisme 

 Staphylococcus aureus merupakan bakteri koagulase positif yang berbentuk 

bulat, tersusun dalam kelompok seperti anggur yang tidak beraturan. Mereka 

mudah tumbuh di banyak jenis media dan aktif secara metabolisme, memfermentasi 

karbohidrat dan menghasilkan pigmen yang bervariasi dari putih menjadi kuning 

tua. (Jawetz et al, 2013). 

2.5.3 Sifat biakan 

Staphylococcus aureus biasanya membentuk koloni berwarna abu-abu hingga 

kuning tua kecoklatan. Staphylococcus aureus mudah berkembang pada sebagian 

besar medium bakteriologik dalam lingkungan aerobik atau mikroaerofilik. 

Organisme ini paling cepat berkembang pada suhu 37oC tetapi suhu terbaik untuk 

menghasilkan pigmen adalah suhu ruangan (20oC-25oC). Koloni pada medium 

padat berbentuk bulat, halus, meninggi, dan berkilau (Jawetz et al, 2013). 

2.5.4 Patogenesis 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen utama pada manusia dan 

termasuk dalam bakteri normal microbiota pada kulit dan selaput lendir dalam 

jumlah kecil. Staphylococcus aureus ditemukan dalam hidung pada 20-50% 

manusia dan juga sering ditemukan di pakaian, sprei, dan benda-benda lainnya di 

lingkungan manusia. Kemampuan patogenik Staphylococcus aureus tertentu 

merupakan gabungan efek faktor ekstraseluler dan toksin serta sifat invasif dari 

strain tersebut. Salah satu bentuk akhir spektrum penyakit oleh Staphylococcus 

aureus adalah bakteremia dan abses yang tersebar di semua organ. Staphylococcus 

yang patogen dan invasif menghasilkan koagulase dan cenderung menghasilkan 

pigmen kuning dan bersifat hemolitik. Sifat khas infeksi Staphylococcus aureus 

adalah peradangan lokal atau setempat (Jawetz et al, 2008). 
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2.6 Krim 

2.6.1 Definisi Krim 

Krim merupakan bentuk sediaan semipadat yang mengandung satu atau lebih 

agen obat yang terlarut atau terdispersi dalam basis yang sesuai (Depkes, 2014). 

Krim digunakan terutama dalam produk kulit topikal dan produk yang digunakan 

secara rektal dan vagina. Krim terdiri dari 2 tipe yaitu tipe minyak dalam air (m/a) 

dan air dalam minyak (a/m).  

Sebagai obat luar, krim harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya : 

a. Semua zat dalam keadaan halus dan seluruh produk menjadi lunak dan homogen 

b. Mudah dipakai dan dihilangkan dari kulit 

c. Stabil selama masih digunakan untuk pengobatan 

d. Obat harus terdispersi merata melalui basis krim padat atau cair pada 

penggunaannya (Widodo, 2013). 

2.6.2 Penggolongan Krim  

Krim digolongkan menjadi dua tipe, yaitu : 

a. Tipe air dalam minyak (a/m) adalah tipe krim dimana air yang terdispersi ke 

dalam minyak. Contohnya adalah cold cream. Cold cream merupakan sediaan 

kosmetik yang digunakan untuk memberikan rasa dingin dan nyaman pada kulit, 

bebas dari butiran, berwarna putih, dan digunakan sebagai krim pembersih 

(Widodo, 2013). 

b. Tipe minyak dalam air (m/a) adalah tipe krim dimana minyak yang terdispersi 

dalam air. Contohnya adalah vanishing cream (Widodo, 2013). Krim tipe m/a 

umumnya digunakan untuk pemberian topikal obat yang larut dalam air ke kulit 

untuk mencapai efek lokal (misalnya untuk pengobatan infeksi atau 

peradangan). Krim tipe m/a biasanya mudah dioleskan ke permukaan kulit, tidak 

berminyak dan dapat dicuci dari kulit (Jones, 2008). 

2.6.3 Keuntungan dan Kekurangan Sediaan Krim 

Beberapa keuntungan dari penggunaan krim, yaitu : 

a. Mudah menyebar secara merata 

b. Praktis 

c. Cara kerjanya berlangsung di jaringan setempat 

d. Mudah dibersihkan dan dicuci 
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e. Tidak lengket, terutama tipe m/a 

f. Jumlah bahan yang diabsorbsi pada penggunaan topikal tidak cukup beracun 

Selain itu adapun kerugian dari penggunaan krim, yaitu : 

a. Sulit dalam pembuatan karena harus pada keadaan panas 

b. Mudah pecah apabila dalam pembuatannya memiliki formula yang tidak pas 

c. Mudah rusak dan kering, khususnya tipe m/a karena terganggunya sistem 

campurannya (Widodo, 2013). 

2.6.4 Formulasi Sediaan Krim 

a. Bahan Aktif 

Dalam penentuan cara pembuatan sediaan dan tipe krim dapat dilihat dari sifat 

fisikokimia bahan aktif yang digunakan dalam formulasi. 

b. Bahan Dasar 

Krim terdiri dari dua fase yaitu fase air dan fase minyak yang masing-masing 

diformulasikan secara terpisah. Fase minyak yang dapat digunakan dalam formulasi 

krim diantaranya adalah petrolatum dan minyak mineral. Fase air yang digunakan 

untuk pemberian topikal biasanya adalah air murni (Jones, 2008). 

c. Emulgator 

Bahan pengemulsi atau emulgator krim harus disesuaikan dengan jenis dan 

sifat krim yang dikehendaki (Syamsuni, 2006). Bahan pengemulsi digunakan untuk 

menjaga stabilitas emulsi dalam krim. Bahan pengemulsi yang digunakan harus 

kompatibel dengan bahan aktif maupun bahan tambahan dalam formulasi dan tidak 

boleh mengganggu stabilitas atau efek bahan aktif. Beberapa jenis bahan 

pengemulsi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Bahan karbohidrat seperti tragakan, agar, dan pektin. Bahan ini membentuk 

koloid hidrofilik yang bila ditambahkan ke air dan umumnya menghasilkan 

emulsi tipe m/a. 

2. Zat protein seperti gelatin, kasein dan kuning telur 

3. Alkohol dengan berat molekul tinggi seperti stearil alkohol, setil alkohol, dan 

gliseril monostearate yang digunakan terutama sebagai bahan pengental dan 

stabilisator dalam emulsi m/a pada lotion dan salep tertentu untuk pemakaian 

secara eksternal 
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4. Surfaktan dibagi menjadi surfaktan kationik, anionik, dan nonionik. Surfaktan 

anionik mencakup berbagai sabun monovalen, polivalen, dan organik, seperti 

trietanolamin oleat dan natrium lauril sulfat. Surfaktan kationik adalah 

benzalkonium klorida dan surfaktan nonionik meliputi ester sorbitan dan 

turunan polioksietilen. Surfaktan nonionik efektif pada pH 3 hingga 10. 

Surfaktan anionik efektif pada kisaran pH lebih dari 8, dan surfaktan kationik 

efektif pada pH 3 hingga 7 (Ansel, 2011). Surfaktan kationik terutama 

digunakan untuk formulasi sediaan topikal dengan dikombinasi bersama 

surfaktan nonionik (Jones, 2008). 

5. Padatan yang terbagi halus termasuk bentonit, magnesium hidroksida, dan 

aluminium hidroksida (Ansel, 2011). 

d. Antioksidan 

Antioksidan dimasukkan ke dalam formulasi krim bertujuan untuk 

meningkatkan stabilitas obat atau komponen terhadap oksidasi. Terdapat dua 

komponen utama yang dapat menyebabkan oksidasi yaitu zat terapeutik dan 

minyak yang dipilih sebagai fase minyak. Oleh karena itu antioksidan dalam fase 

minyak diperlukan misalnya butil hidroksi toluene, butil hidroksi anisol, dan propil 

galat. Jika antioksidan diperlukan dalan fase air maka antioksidan yang larut dalam 

air harus digunakan, misalnya natrium metabisulfite atau natrium sulfit (Jones, 

2008). 

e. Pengawet 

Adanya air di dalam formulasi sediaan krim membutuhkan penggunaan 

pengawet untuk mengurangi pertumbuhan bakteri. Terdapat tiga kriteria penting 

dalam pemilihan pengawet yaitu : 

1. Sistem pengawet harus menunjukkan aktivitas antimikroba yang diperlukan 

dalam formulasi selama masa simpan sediaan krim 

2. Sistem pengawet harus tidak beracun, tidak mengiritasi, dan tidak 

menyebabkan kepekaan saat diaplikasi ke kulit 

3. Pengawet harus kompatibel dengan sediaan (terutama pH) dan kemasan 

Pengawet yang umum digunakan dalam formulasi krim adalah benzil alkohol, 

nipagin, nipasol, klorokresol, dan natrium benzoat. Untuk memberikan aktivitas 
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antimikroba terhadap bakteri gram negatif dan gram positif, ragi, dan jamur dapat 

diberikan kombinasi pengawet (Katdare and Chaubal, 2006). 

f. Humektan 

Humektan digunakan untuk mencegah pengeringan sediaan pada kulit 

terutama untuk sediaan salep dan krim. Humektan yang umum digunakan yaitu 

gliserin, sorbitol, dan propilenglikol (Ansel, 2011). 

2.6.5 Vanishing Cream 

Vanishing cream merupakan basis krim dengan emulsi minyak dalam air 

(m/a) yang dapat dicuci dengan air. Vanishing cream apabila digunakan akan 

menghasilkan lapisan minyak atau film pada kulit dan dapat melembutkan kulit 

tanpa meninggalkan bekas pada kulit. 

2.7 Antibakteri 

2.7.1 Mekanisme Kerja Antibakteri 

a. Menghambat Sintesis Dinding Sel 

Sebagian besar sel bakteri terbungkus lapisan peptidoglikan yang melindungi 

sel dari tekanan osmotik pada lingkungan yang keras dan kondisi dimana mereka 

berada. Agar tetap hidup, bakteri harus mensintesis peptidoglikan (Etebu and 

Arikekpar, 2016). Antibakteri menghambat sintesis peptidoglikan yang terdapat 

pada dinding sel yang memberikan stabilitas mekanis pada dinding sel bakteri. 

b. Menghambat Sintesis Protein 

Antibakteri menghambat sintesis protein dibagi menjadi dua yaitu pada 30S 

ribosom dan 50S ribosom. Penghambatan melalui 50S ribosom dilakukan dengan 

cara memblokir fase inisiasi protein terjemahan atau fase perpanjangan terjemahan 

mRNA. Penghambatan dari 30S ribosom dilakukan dengan memblok akses 

aminoasil-tRNA ke ribosom (Etebu and Arikekpar, 2016). 

c. Menghambat Fungsi Membran Sel 

Sel bakteri dibatasi oleh membran sitoplasma yang berfungsi sebagai 

penghalang permeabilitas selektif dan menjalankan fungsi transport aktif sehingga 

dapat mengontrol komposisi internal sel. Jika integritas fungsional membran 

sitoplasma terganggu, makromolekul dan ion akan keluar dari sel sehingga terjadi 

kerusakan atau kematian sel. Antibakteri merusak membran sel bakteri dengan 
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berbagai mekanisme seperti merusak komponen utama dari membran sel dan 

mengganggu fungsi biosintetis dari membran sitoplasma (Jawetz et al, 2013). 

d. Menghambat Sintesis Asam Nukleat 

Antibakteri mengganggu sintesis asam nukleat dengan memblokir replikasi 

atau menghentikan replikasi dari sel bakteri. Terganggunya pada sintesis asam 

nukleat dapat membahayakan kelangsungan hidup bakteri (Etebu and Arikekpar, 

2016). 

2.7.2 Metode Pengujian Aktivitas Antibakteri 

Terdapat beberapa metode pengujian aktivitas antibakteri diantaranya yaitu : 

1. Metode Difusi 

a. Metode Difusi Cakram 

Pengujian difusi agar disk merupakan metode resmi yang digunakan di 

banyak laboratorium mikrobiologi klinis untuk pengujian kerentanan antimikroba 

rutin. Dalam prosedur ini, plat agar diinokulasikan dengan inokulum standar 

mikroorganisme uji. Kertas saring cakram (berdiameter sekitar 6 mm) yang 

mengandung senyawa uji pada konsentrasi yang diinginkan ditempatkan pada 

permukaan agar. Cawan petri kemudian diinkubasi dalam kondisi yang sesuai. 

Secara umum, agen antimikroba berdifusi ke dalam agar dan menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme uji dan diameter zona hambat pertumbuhan 

mikroorganisme dapat diukur. Pengujian difusi cakram memiliki berbagai 

keuntungan dibandingkan dengan metode lainnya yaitu sederhana, membutuhkan 

biaya yang murah, memiliki kemampuan untuk menguji sejumlah besar 

mikroorganisme dan agen antimikroba, dan kemudahan untuk menafsirkan hasil 

yang diberikan. Namun metode ini memiliki kerugian yaitu tidak sesuai untuk 

menentukan konsentrasi penghambatan minimum (MIC) dan karena hasilnya 

berupa penghambatan pertumbuhan bakteri, metode ini tidak dapat membedakan 

efek bakterisida dan bakteriostatik (Balouiri et al, 2016). 

b. Metode Difusi Sumuran 

Metode difusi sumuran secara luas digunakan untuk mengevaluasi aktivitas 

antimikroba tanaman atau ekstrak mikroba. Prosedur yang digunakan serupa 

dengan metode difusi cakram yaitu permukaan plat agar diinokulasi dengan 

menyebarkan volume inokulum mikroba di atas seluruh permukaan agar. 
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Kemudian dibuat lubang dengan diameter 6-8 mm secara aseptik dengan penggerek 

gabus steril dan volume (20-100 µL) zat antimikroba atau larutan ekstrak pada 

konsentrasi yang diinginkan dimasukkan ke dalam lubang (sumur). Kemudian plat 

agar diinkubasi dalam kondisi yang sesuai tergantung pada mikroorganisme uji. 

Agen antimikroba berdifusi dalam media agar dan menghambat pertumbuhan strain 

mikroba yang diuji (Balouiri et al, 2016). 

2. Metode Dilusi 

a. Metode Pengenceran Tabung (Broth Dilution) 

Metode ini merupakan salah satu metode pengujian kerentanan mikroba yang 

paling dasar yang digunakan untuk mengetahui nilai MIC yang didefinisikan 

sebagai konsentrasi terendah dari zat antimikroba yang diuji dalam menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme uji. Prosedur ini melibatkan pembuatan dua kali lipat 

pengenceran agen antimikroba dalam media pertumbuhan cair yang disalurkan 

dalam tabung yang berisi volume minimum 2 mL (macrodilution) atau dengan 

volume yang lebih kecil menggunakan plat mikrotitrasi 96 sumur (microdilution) 

(Balouiri et al, 2016).  

b. Metode Pengenceran Agar  

Metode pengenceran agar yang melibatkan penggabungan berbagai 

konsentrasi yang diinginkan dari zat antimikroba ke dalam media agar (media agar 

cair), yang biasanya menggunakan pengenceran dua kali lipat secara berurutan, 

diikuti inokulasi inokulum mikroba yang ditentukan ke permukaan plat agar. Titik 

akhir MIC dicatat sebagai konsentrasi terendah agen antimikroba yang sepenuhnya 

menghambat pertumbuhan mikroba dalam kondisi inkubasi yang sesuai (Balouiri 

et al, 2016). 

2.8 Tinjauan Bahan Tambahan 

2.8.1 Vaselin Album  

Vaselin album emiliki sinonim white petrolatum dan malam putih. Vaselin 

digunakan terutama dalam formulasi sediaan topikal sebagai emolien dan basis 

salep. Vaselin album praktis tidak larut dalam etanol, aseton, etanol 95% panas atau 

dingin, air dan gliserin; larut dalam kloroform, benzene, eter, heksana, dan sebagian 

besar minyak menguap. Sebagai basis sediaan topikal krim digunakan pada 
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konsentrasi 10-30%. Vaselin album dapat teroksidasi jika terkena cahaya sehingga 

menghasilkan bau yang tidak diinginkan (Rowe et al, 2009). 

2.8.2 Cera Alba 

Cera alba atau lilin putih merupakan bentuk lilin kuning yang sudah 

diputihkan secara kimia yang terdiri dari lembaran hambar, putih atau sedikit 

kuning atau butiran halus, sedikit tembus cahaya, baunya mirip lilin kuning tetapi 

kurang kuat. Cera alba memiliki nama lain yaitu white beeswax dan bleached wax.  

Dalam formulasi sediaan farmasi, cera alba digunakan untuk meningkatkan 

konsistensi krim dan salep, dan untuk menstabilkan emulsi air dalam minyak. 

Memiliki kelarutan yaitu larut dalam eter, kloroform, minyak atsiri, dan sedikit larut 

etanol 95% (Rowe et al, 2009). 

2.8.3 Parafin Cair 

Parafin digunakan terutama pada formulasi sediaan topikal untuk komponen 

dari salep dan krim. Parafin merupakan zat cair, bening, tidak berbau, tidak berasa, 

dan tembus cahaya. Parafin larut dalam kloroform, eter, minyak menguap; sedikit 

larut dalam etanol; praktis tidak larut dalam aseton, etanol 95%, dan air (Rowe et 

al, 2009). 

2.8.4 Asam Stearat 

Asam stearat memiliki nama lain yaitu Acidum stearicum, stereophanic acid, 

1-heptadecanecarboxylic acid. Asam stearat merupakan serbuk keras, putih atau 

kuning, agak mengkilap, mengkristal dan sedikit berbau yang digunakan sebagai 

agen pengemulsi untuk salep dan krim dengan konsentrasi 1%-20%. Asam stearat 

bebas larut dalam kloroform, benzene dan eter; larut dalam etanol 95%, dan 

propilenglikol; praktis tidak larut dalam air (Rowe et al, 2009). 

2.8.5 Trietanolamin (TEA) 

Trietanolamin memiliki sinonim triethylolamine, trihydroxytriethylamine, 

trolaminum. Trietanolamin adalah cairan kental berwarna jernih, tidak berwarna 

hingga pucat, dan berbau sedikit amoniak dan digunakan sebagai agen pengemulsi 

dengan konsentrasi 2%-4%. Ketika dicampur dengan asam lemak seperti asam 

stearat atau asam oleat, tietanolamin membentuk sabun anionik dengan pH sekitar 

8, yang digunakan untuk menghasilkan butiran halus yang menstabilkan emulsi 

minyak dalam air. Trietanolamin memiliki kelarutan yaitu larut dalam air, metanol, 
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dan aseton. Larut 1 dalam 24 bagian benzena dan 1 dalam 63 bagian etil eter. 

Trietanolamin dapat berubah kecoklatan jika terpapar udara dan cahaya. 

Trietanolamin merupakan amine tersier yang mengandung gugus hidroksi yang 

mampu menjalani reaksi khas amina tersier dan alkohol. Dengan asam lemak, 

trietanolamin membentuk garam yang larut dalam air dan memiliki karakteristik 

sabun (Rowe et al, 2009). 

2.8.6 Propilenglikol 

Propilenglikol memiliki sinonim 1,2-Dihydroxypropanne, propylenglycolum, 

methyl ethylene glycol, methyl glycol, 2-hydroxypropanol. Propilenglikol 

digunakan sebagai pengawet antimikroba, humektan, plastisizer, pelarut, agen 

penstabil, kosolven larut air. Pada sediaan topikal sebagai humektan digunakan 

konsentrasi ≈ 15% dan pada sediaan larutan dan semisolida sebagai pengawet 

digunakan konsentrasi 15%-30%. Propilenglikol merupakan cairan bening, tidak 

berwarna, kental, praktis tidak berbau, rasa manis, sedikit tajam menyerupai 

gliserin. Propilenglikol memiliki kelarutan yaitu larut dalam aseton, etanol 95%, 

kloroform, gliserin dan air. Pada suhu dingin stabil dalam wadah yang tertutup baik. 

Pada suhu tinggi stabil di tempat terbuka, cenderung teroksidasi (Rowe et al, 2009). 

2.8.7 Metil Paraben 

Metil paraben emiliki sinonim Metagin, Nipagin M, methyl ρ-

hydroxybenzoat, methylis parahydroxybenzoas, Aseptoform M, 4-hydroxybenzoic 

acid methyl ester. Metil paraben banyak digunakan sebagai pengawet antimikroba 

dalam kosmetik, produk makanan, dan formulasi sediaan farmasi. Konsentrasi yang 

digunakan dalam persiapan untuk sediaan topikal adalah 0,02%-0,3%. Metil 

paraben berbentuk kristal tidak berwarna atau bubuk kristal putih, tidak berbau atau 

hampir tidak berbau dan rasa sedikit terbakar yang memiliki kelarutan pada suhu 

25oC yaitu larut 1 dalam 400 bagian air, 1 dalam 2 bagian etanol, 1 dalam 3 bagian 

etanol 95%, 1 dalam 5 bagian propilenglikol,  1 dalam 60 bagian gliserin, 1 dalam 

10 bagian eter dan praktis tidak larut dalam minyak mineral. Aktivitas antimikroba 

akan menurun dengan adanya surfaktan nonionik seperti polisorbat 80 (Rowe et al, 

2009). 
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2.8.8 Propil Paraben 

Propil paraben atau yang biasa dikenal dengan nipasol merupakan pengawet 

antimikroba pada pada kosmetik, produk makanan, dan formulasi sediaan farmasi. 

Propil paraben memiliki beberapa sinonim yaitu nipasol dan propylis 

parahydroxybenzoas. Propil paraben merupakan serbuk putih, kristal, tidak berbau, 

tidak berasa yang larut 1 dalam 1,1 bagian etanol 95%, 1 dalam 3,9 bagian 

propilenglikol, 1 dalam 250 bagian gliserin, larut bebas dalam eter dan aseton, dan 

larut 1 dalam 2500 bagian air. Konsentrasi yang digunakan untuk persiapan pada 

sediaan topikal adalah 0,01%-0,6%. Aktivitas antimikroba propil paraben 

berkurang secara signifikan dengan adanya surfaktan nonionik. Magnesium 

aluminium silikat, magnesium trisilikat, besi kuning oksida juga dapat mengurangi 

khasiat pengawet pada propil paraben (Rowe et al, 2009). 

2.8.9 Butil Hidroksi Toluen (BHT) 

Butil hidroksi toluene memiliki nama lain diantaranya yaitu Agidol, 

butylhydroxytoluenum, butylhydroxytoluene, Dalpac. BHT merupakan padatan 

atau bubuk kristal putih atau kuning pucat dengan bau fenolik khas yang samar 

yang biasanya digunakan sebagai antioksidan pada kosmetik, makanan, dan obat – 

obatan dan juga dapat berfungsi untuk menunda atau mencegah ketengikan 

oksidatif dari lemak dan minyak. BHT memiliki rumus molekul C15H24O, berat 

molekul 220,35, dan titik lebur 70oC. Konsentrasi yang digunakan untuk formulasi 

sediaan topikal adalah 0,0075% - 1%. BHT praktis tidak larut dalam air, gliserin, 

propilenglikol, bebas larut dalam aseton, benzena, etanol 95%, eter, metanol, 

toluene, dan minyak mineral. Paparan terhadap cahaya, kelembaban dan panas 

menyebabkan perubahan warna dan hilangnya aktivitas (Rowe et al, 2009). 

2.8.10 Aquadest 

Air adalah cairan yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa, 

dan larut dalam sebagian besar pelarut polar. Memiliki sinonim aqua, hydrogen 

oxide, dan aqua puricata. Air digunakan secara luas sebagai bahan pelarut dalam 

pengolahan, formulasi dan pembuatan produk farmasi, bahan aktif farmasi, dan 

reagen analitik dengan konsentrasi yang digunakan sampai dengan 100%. Air 

murni merupakan pelarut untuk pembuatan produk obat dan sediaan farmasi tetapi 

tidak cocok digunakan untuk pembuatan produk parenteral (Rowe et al, 2009). 


