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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

Kulit merupakan bagian terluar tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh 

dari gangguan luar. Kulit banyak melakukan paparan dan kontak dengan 

lingkungan secara konstan sehingga sangat cenderung mengalami benturan, 

goresan, atau panas yang dapat merusak kulit kemudian dapat terjadi luka yang 

dapat berkembang menjadi infeksi bakteri salah satunya adalah Staphylococcus 

aureus. 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang menjadi agen 

penyebab berbagai penyakit seperti infeksi kulit, bakteremia, dan keracunan 

makanan. Staphylococcus aureus dapat memberikan faktor virulensi yang dapat 

membangun infeksi dengan memfasilitasi perlekatan jaringan, invasi jaringan, dan 

menghindar dari respon imun inang (Enany and Alexander, 2017). Penggunaan 

obat tradisional yang berasal dari tanaman dapat dimanfaatkan dalam pengobatan 

terhadap infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada kulit. Salah satu tanaman yang 

dapat digunakan adalah Umbi Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia). 

Bawang Dayak mengandung senyawa napthoquinone yang dapat 

memberikan aktivitas antimikroba. Ekstrak etanol Bawang Dayak dapat 

menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dengan cara merusak membran 

sitoplasma bakteri (Insanu dkk, 2014). Ekstrak etanol umbi Bawang Dayak 

memiliki aktivitas antibakteri dengan konsentrasi 1% terhadap Staphylococcus 

aureus (Puspadewi dkk, 2013). Untuk memudahkan pemanfaatan Bawang Dayak 

sebagai antibakteri maka dibuat dalam bentuk sediaan krim. 

Krim merupakan salah satu sediaan setengah padat untuk penggunaan topikal 

yang terdiri dari tipe m/a dan a/m. Krim tipe m/a biasanya digunakan untuk 

pemberian obat secara topikal pada kulit yang memberikan efek secara lokal seperti 

pada pengobatan infeksi atau peradangan (Jones, 2008). Krim tipe m/a dapat 

bekerja secara langsung pada jaringan setempat, mudah menyebar merata, 

meninggalkan lapisan berminyak atau film pada kulit dan memiliki kemampuan 

daya menyebar yang lebih baik dibanding tipe a/m (Widodo, 2013). 
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Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan pembuatan sediaan krim dengan 

menggunakan berbagai variasi konsentrasi dari ekstrak etanol Bawang Dayak 

sebesar 2%, 4%, dan 6% dengan tujuan untuk mengetahui karateristik fisik sediaan 

krim dan perbedaan zona hambat antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 

dengan metode difusi sumuran. 
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Gambar 3.1 Kerangka Konseptual dari Krim Antibakteri Ekstrak Etanol Bawang 

Dayak (Eleutherine palmifolia) 

 

Dibuat formula sediaan krim ekstrak etanol Bawang Dayak 

dengan konsentrasi 2%, 4%, dan 6% 

Staphylococcus aureus 

merupakan bakteri yang dapat 

menyebabkan infeksi kulit 

(Jawetz, 2013) 

Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus 

 

Krim tipe m/a, agar sediaan mudah menyebar pada kulit, 

meninggalkan lapisan berminyak atau film pada kulit, dan 

bekerja pada jaringan lokal atau setempat (Widodo, 2013) 

Untuk pemeriksaan karakteristik fisik dilakukan evaluasi 

organoleptis, tipe emulsi, homogenitas, pH, viskositas, dan 

daya sebar krim dan pemeriksaan zona hambat antibakteri krim 

terhadap Staphylococcus aureus 

Peningkatan kadar ekstrak etanol Bawang Dayak dapat 

memberikan perbedaan dalam karakteristik fisik sediaan dan 

zona hambat antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 

Bawang Dayak mengandung 

senyawa napthoquinone yang 

memiliki aktivitas antibakteri yang 

baik (Insanu dkk, 2014) 


