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BAB II  

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Bahan Penelitian 

2.1.1 Bawang Dayak 

Bawang dayak adalah tanaman yang berasal dari Amerika tropis, Sehingga 

tanaman ini disebut dengan bawang sebrang. Sementara itu, di Indonesia tanaman 

herba ini lebih dikenal dengan sebutan bawang dayak, dikarenakan bawang dayak 

ini adalah tanaman khas Kalimantan. Bawang dayak  memiliki nama latin 

Eleutherine palmifolia Merr, dikarenakan di dalam bawang dayak mengandung 

senyawa aktif eleutherine. Bawang dayak memiliki beragam nama, seperti 

bawang dayak (Palangkaraya); bawang sebrang, bawang kapal (Sumatera); 

bawang hutan, kambe (Dayak); bawang sayup (Melayu) dan beberapa orang 

menyebut bawang dayak sebagai bawang arab atau bawang berlian (Utami & 

Puspaningtyas, 2013). 

Bawang dayak adalah  tanaman semusim sejenis bawang-bawangan, yang 

tumbuh liar di pedalaman hutan Kalimantan. Dalam waktu enam bulan bawang 

dayak dapat dipanen ketika sudah mencapai tinggi 30-40 cm dan lebar sekitar 1,5-

3 cm (Mangan, 2012). 

Bawang dayak merupakan tanaman yang tumbuh bergerombol atau 

berumpun, berbatang basah dan tingginya dapat mencapai 50 cm. Umbi bawang 

dayak berbentuk bulat telur, panjang, berwarna merah, dan tidak berbau. Daun 

tanaman ini berwarna hijau dengan bunga berwarna putih (Tim Agromedia, 2008) 

 

Gambar 2.1 Umbi Bawang Dayak (Utami et al., 2013). 
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2.1.2 Klasifikasi Umbi Bawang Dayak 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledone 

Bangsa  : Liliales 

Famili  : Iridiaceae 

Genus  : Eleutherine 

Spesies  : Eleutherine palmifolia (L) Merr (Depkes, 2001). 

 

2.1.3 Kandungan Kimia 

Terdapat tiga komponen utama yang terkandung di dalam bawang dayak 

yaitu naphthalane, anthraquinone dan naphtoquinone (Insanu et al., 2014).  

Senyawa aktif  naphtoquinones yang dimiliki oleh bawang dayak dikenal sebagai 

antimikroba, antivungal, antiviral, antiparasit, antioksidan dan antikanker (Utami 

& Puspaningtyas, 2013). Selain itu bawang dayak juga mengandung triterpenoid, 

saponin, alkaloid, glikosa, steroid, fenolik, tanin, dan flavanoid yang 

dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan (Utami & Puspaningtyas, 2013).  

 

2.1.4 Khasiat Bawang Dayak 

Bawang dayak sudah sejak lama digunakan sebagai obat aneka penyakit, 

antara lain sulit buang air kecil, radang usus, disentri, luka, bisul, sembelit, 

muntah, penyakit kuning kanker payudara, hipertensi, antimikroba, antinflamasi, 

antivirus, dan aktivitas sitotoksik (Utami & Puspaningtyas, 2013; Insanu et al., 

2014).  

Secara tradisional Suku Dayak memanfaatkan tanaman ini untuk mengatasi 

berbagai penyakit dengan cara mengkonsumsi 3 kali sehari setiap hari, dengan 2 

umbi sekali konsumsi (Naspiah et al., 2014). 

Menurut Harlita (2018), ekstrak etanol umbi bawang dayak pada rentang 

kadar 2, 4, 6, 8 dan 10 mg/ml mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Pseudomonas aeruginosa.  
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2.2 Ekstraksi 

2.2.1 Definisi 

Ekstraksi adalah proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut dari 

suatu serbuk simplisia, sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut 

(Depkes RI, 2006). 

 

2.2.2 Jenis – Jenis Ekstraksi 

2.2.2.1 Maserasi 

Maserasi adalah proses ekstraksi simplisia menggunakan pelarut dengan 

beberapa kali pengadukan pada suhu ruangan. Prosedurnya dilakukan dengan 

merendam simplisia dalam pelarut yang sesuai dalam wadah tertutup. Pengadukan 

dilakukan dapat meningkatkan kecepatan ekstraksi. Ekstraksi secara maserasi 

dilakukan pada suhu kamar (27ºC), sehingga tidak menyebabkan degradasi 

metabolit yang tidak tahan panas (Depkes RI, 2006). 

2.2.2.2 Perkolasi 

Perkolasi merupakan proses mengekstraksi senyawa terlarut dari jaringan 

selular simplisia dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna yang 

umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Perkolasi cukup sesuai, baik untuk 

ekstraksi pendahuluan maupun dalam jumlah besar  (Depkes RI, 2006). 

2.2.2.3  Soxhletasi  

Metode ekstraksi soxhlet adalah metode ekstraksi dengan prinsip 

pemanasan dan perendaman sampel. Hal itu menyebabkan terjadinya pemecahan 

dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar 

sel. Dengan demikian, metabolit sekunder yang ada di dalam sitoplasma akan 

terlarut ke dalam pelarut organik. Larutan itu kemudian menguap ke atas dan 

melewati pendingin udara yang akan mengembunkan uap tersebut menjadi tetesan 

yang akan terkumpul kembali. Bila larutan melewati batas lubang pipa samping 

soxhlet maka akan terjadi sirkulasi. Sirkulasi yang berulang itulah yang 

menghasilkan ekstrak yang baik (Depkes RI, 2006). 

2.2.2.4 Refluks 

Ekstraksi cara ini pada dasarnya adalah ekstraksi yang berkesinambungan. 

Bahan yang akan diekstraksi direndam dengan cairan penyari dalam labu alas 
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bulat yang dilengkapi dengan alat pendingin tegak, lalu dipanaskan sampai 

mendidih. Cairan penyari akan menguap, uap tersebut akan diembunkan dengan 

pendingin tegak dan akan kembali menyari zat aktif dalam simplisia tersebut. 

Ekstraksi ini biasanya dilakukan 3 kali dan setiap kali diekstraksi selama 4 jam 

(Depkes RI, 2006). 

 

2.3 Kulit 

2.3.1 Definisi 

Kulit adalah organ terbesar dan terberat dari tubuh manusia. Kulit dapat 

diakses tanpa menggunakan alat bantu, juga salah satu indikator terbaik dari 

kesehatan secara umum. Fungsi dari kulit yaitu sebagai perlindungan tubuh atas 

lingkungan, pembungkus struktur dan jaringan tubuh, regulasi suhu tubuh, 

sensasi, serta sintesis dan penyimpanan vitamin D. Fungsi kulit sebagai proteksi 

dan keberadaannya di permukaan tubuh menyebabkan kulit rentan terhadap 

trauma dan terjadi luka (Angel et al., 2014). 

 

2.3.2 Anatomi Kulit 

Berbagai fungsi kulit diperankan oleh keseluruhan lapisan kulit. Terdapat 3 

lapisan kulit yang utama yaitu, epidermis, dermis, hipodermis (subkutan). 

 

 

Gambar 2.2 Skema Lapisan Kulit (Mc Grath, 2010). 
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Gambar 2.3 Histologi Kulit 

Kulit tersusun dari 3 lapisan : epidermis, dermis, dan hipodermis. lapisan 

epidermis dipisahkan dengan dermis oleh dermal-dermal junction. Di bawah 

dermis terdapat lemak subkutan (hipodermis) (Chu, 2012). 

Masing-masing lapisan kulit memiliki fungsinya masing-masing yang dapat 

dilihat pada Tabel II.1 

Tabel II.1 Fungsi Kulit 

Lapisan Kulit Fungsi 

Epidermis Barrier permeabilitas 

Epidermis dan dermis Proteksi dari patogen 

Epidermis, dermis dan hipodermis Termoregulasi 

Epidermis, dermis, dan hipodermis Sensasi 

Epidermis Proteksi UV 

Epidermis dan dermis Regenerasi/penyembuhan luka 

 

2.3.2.1 Epidermis 

Epidermis adalah lapisan terluar kulit yang nampak oleh mata. Ketebalan 

epidermis berkisar antara 0,4-1,5 mm. Sebagian besar sel, 80% dari keseluruhan 

sel, yang terdapat pada epidermis adalah keratinosit. Epidermis memiliki 4 lapisan 

dimana keratinosit yang berbeda-beda. Empat lapisan epidermis dimulai dari 

lapisan yang paling dalam yaitu (Chu, 2012). 
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1. Lapisan basal 

2. Lapisan spinosus 

3. Lapisan granulosum 

4. Lapisan korneum 

Keratinosit berdiferensiasi dari sel basal yang proliferatif hingga akhirnya 

menjadi sel yang yang terdiferensiasi akhir di lapisan kulit. Lapisan basal 

merupakan lokasi utama dari sel-sel yang aktif secara mitotik. Keratinosit pada 

lapisan basal berbentuk kolumnar kemudian berdiferensiasi menjadi sel berbentuk 

pipih dan tidak berinti pada lapisan korneum. Lapisan korneum inilah yang 

berperan sebagai protektor mekanik kulit dan berperan sebagai barier terhadap 

water loss. Diferensiasi keratinosit dari sel basal hingga ke lapisan korneum 

biasanya membutuhkan waktu 28-30 hari (Chu, 2012). 

2.3.2.2 Dermis 

Lapisan dermis merupakan sistem integrasi dari jaringan konektif fibrosa, 

filamentosa dan difus yang juga merupakan lokasi terdapatnya pembuluh darah 

dan saraf di kulit. Serabut kolgen merupakan komponen yang paling banyak 

terdapat di dermis. Pada dermis juga didapatkan adaneksa kulit yang berasal dari 

epidermis, fibroblas, makrofag dan sel mast (Chu, 2012). 

Dermis merupakan komponen terbesar yang menyusun kulit dan membuat 

kulit memiliki kemampuan elastisitas dan dapat direnggangkan. Lapisan ini 

memiliki fungsi untuk mengikat air, melindungi tubuh dari trauma mekanik, 

membantu dalam proses regulasi suhu tubuh dan mengandung reseptor sensorik 

(Chu, 2012). 

2.3.2.3 Hipodermis (Subkutis) 

Hipodermis tersusun dari kumpulan sel-sel adiposit yang tersusun  menjadi 

lobulus-lobulus yang dibatasi oleh septum dari jaringan  ikat fibrosa (Chu, 2012). 

Jaringan pada hipodermis berfungsi untuk melindungi kulit, sebagai bantalan 

kulit, melindungi tubuh, dan sebagai cadangan energi. Sekitar 80% dari lemak 

pada tubuh manusia terdapat di subkutis. Pada laki-laki non-obese, sekitar 10%-

12% berat badan tubuhnya merupakan lemak, sedangkan pada wanita sekitar 

15%-20% berat badan merupakan lemak (McGrath, 2010). 
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2.3.3 Infeksi Kulit 

Kulit manusia berfungsi sebagai garis pertahanan pertama melawan infeksi 

mikroba, dengan membentuk pH rendah, cairan sebasea dan asam lemak 

berfungsi menghambat pertumbuhan patogen, dan juga kulit memiliki flora 

normal sendiri membantu menghambat pertumbuhan patogen, sehingga 

menghalangi kolonisasi oleh organisme patogen lainnya. Bakteri awalnya dalam 

jumlah rendah, menginvasi berbagai lapisan kulit yaitu, epidermis, subkutan, 

jaringan adiposa, dan fasia otot. Ketika jumlah bakteri meningkat dimana 

penghalang integumentary terganggu, invasi bakteri menyebabkan infeksi kulit. 

Ada beberapa cara dimana bakteri menembus penghalang kulit. Rute yang paling 

umum adalah masuk melalui celah penghalang. Laserasi, luka gigitan, goresan, 

instrumentasi (misalnya, jarum), luka bakar dan pembedahan adalah mekanisme 

umum untuk mengkompromikan penghalang kulit. Dengan mekanisme tersebut 

memungkinkan masuknya flora kulit normal dan flora asli dari instrumen 

penetrasi (Ki & Rotstein, 2008).  

 

2.4 Tinjauan Pseudomonas aeruginosa 

2.4.1 Grup Pseudomonas 

Grup Pseudomonas merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang, 

motil, dan bersifat aerob; beberapa diantaranya dapat menghasilkan pigmen yang 

larut air. Pseudomonas banyak ditemukan di tumbuh-tumbuhan, binatang, tanah, 

dan air. Pseudomonas aeruginosa sering dijumpai di dalam flora normal usus dan 

dalam jumlah kecil ditemukan pada kulit manusia serta merupakan patogen utama 

dari kelompoknya (Jawetz et al., 2017). 

 

2.4.2 Morfologi dan Identifikasi Pseudomonas aeruginosa 

2.4.2.1 Ciri-ciri organisme 

P. aeruginosa tersebar luas di alam dan biasanya ditemukan di lingkungan 

lembab dalam rumah sakit. Bakteri ini bisa berkoloni pada manusia normal dan 

bersifat saprofit. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit jika daya tahan tubuh 

pejamu abnormal (Jawetz et al., 2017). 
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P.aeruginosa memiliki mberbentuk batang yang berukuran 0,6 x 2µ dan 

bersifat motil. Bakteri ini bersifat gram negatif dan terlihat dalam bentuk tunggal, 

berpasangan, dan terkadang berantai pendek (Jawetz et al., 2017). 

2.4.2.2 Sifat biakan 

P.aeruginosa adalah bakteri obligat yang siap tumbuh pada berbagai 

medium biakan, terkadang menghasilkan aroma yang manis atau berbau seperti 

taco jagung atau anggur. Beberapa galur menghemolisis darah. Bakteri ini 

membentuk koloni bulat licin dengan warna hijau yang berfluoresensi. 

P.aeruginosa sering menghasilkan pigmen kebiruan nonfluoresensi, piosianin, 

yang berdifusi ke dalam agar. Spesies dari Pseudomonas lain tidak menghasilkan 

piosianin (Jawetz et al., 2017). 

2.4.2.3 Sifat pertumbuhan  

P.aeruginosa dapat tumbuh dengan baik pada suhu 37-42ºC dan 

pertumbuhannya pada suhu 42ºC membantu membedakannya dengan spesies 

Pseudomonas lainnya yang menghasilkan pigmen fluoresen (Jawetz et al., 2017).  

2.4.2.4 Patogenesis 

P.aeruginosa bersifat patogenik hanya jika dipaparkan pada daerah yang 

tidak memiliki pertahanan normal, misalnya ketika membran dan mukosa kulit 

terganggu dikarenakan kerusakan jaringan lansung seperti pada kasus luka bakar, 

saat penggunaan kateter urin dan intravena, atau jika terdapat neutropeni, 

misalnya pada kemoterapi kanker. Bakteri ini akan menempel dan membentuk 

koloni pada membran mukosa atau kulit, menginvasi secara lokal, serta 

menyebabkan penyakit sistemik (Jawetz et al., 2017). 

2.4.2.5 Gambaran klinis 

P.aeruginosa menyebabkan infeksi pada luka dan luka bakar sehingga 

menimbulkan pus hijau kebiruan. Pada kebanyakan infeksi yang disebabkan oleh 

bakteri P.aeruginosa, tanda dan gejala tidak spesifik dan berkaitan dengan organ 

yang terinfeksi. Terkadang, verdoglobin (suatu produk pemecah hemoglobin) atau 

pigmen fluoresen dapat terdeteksi dalam luka, luka bakar, atau urin dengan 

fluoresensi ultraviolet (Jawetz et al., 2017).  
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2.5 Antibakteri 

Antimikroba adalah zat yang membunuh atau menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau protozoa. Obat antimikroba dapat 

membunuh mikroba (mikrobiosidal) atau mencegah pertumbuhan mikroba 

(mikrobiostatik). Antibakteri adalah senyawa atau zat yang membunuh atau 

memperlambat pertumbuhan bakteri (Kaye, 2017). 

 

2.6 Tinjauan Gel 

2.6.1 Definisi Gel 

Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2014), yang dimaksud 

dengan Gel atau yang terkadang disebut Jeli, merupakan sediaan semi solid yang 

terdiri dari suspensi dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul 

organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan.  

 

2.6.2 Klasifikasi Gel 

Gel dapat diklasifisikan berdasarkan fase koloid, sifat pelarut yang 

digunakan, sifat fisik dan reologi (Abitha and Mathew, 2015). 

2.6.2.1 Berdasarkan sistem koloidal 

a. Sistem dua fase (anorganik) 

Jika ukuran partikel fase terdispersi relatif besar dan membentuk 

struktur tiga dimensi di seluruh gel seperti sistem terdiri dari flokulan 

partikel kecil daripada molekul lapisan dan struktur gel dalam sistem ini 

tidak selalu stabil. Misalnya  Alumunium Hydroxide Gel USP. 

b. Sistem fase tunggal (organik) 

Terdiri dari molekul organik besar yang ada dan dilarutkan secara 

kontinyu. Misalnya carbopol, tragacanth. 

2.6.2.2 Berdasarkan sifat pelarut yang digunakan 

a. Hidrogel 

Gel mengandung air sebagai fase cair kontinyu gel. Misalnya bentonit 

magma, gelatin, turunan selulosa dan gel polaxamer. 
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b. Gel organik (dengan pelarut bukan air) 

Pada gel ini mengandung pelarut bukan air sebagai fase kontinu. 

Misalnya plastisbase (dengan molekul rendah, polietilen yang dilarutkan 

dalam minyak mineral dan didinginkan sebentar). 

c. Xerogel  

Xerogel adalah gel padat dengan konsentrasi pelarut rendah dan 

diproduksi oleh penguapan pelarut atau pengeringan beku.  Misalnya 

polistiren dan selulosa kering. 

2.6.2.3 Berdasarkan sifat reologi 

a. Plastic gel 

Misalnya suspensi flokulasi alumunium hidroksida menunjukkan aliran 

plastik dan plot rheogram memberikan hasil gel dimana gel elastis 

terdistorsi dan mulai mengalir. 

b. Pseudo plastic gel 

Misalnya dispersi cair dari tragacanth, natrium alginat, Na CMC 

menunjukkan aliran pseudo-plastik.  

c. Thixotropic gel 

Ikatan antara partikel dalam gel ini sangat lemah dan dapat dipecah 

dengan mengocok atau mengguncangkan gel. Larutan gel yang dihasilkan 

akan kembali ke bentuk gel karena partikel bertabrakan dan terhubung 

bersama lagi, misalnya kaolin, bentonit, dan agar. 

2.6.2.4 Berdasarkan sifat fisik 

a. Rigid gel 

Gel ini dapat dibentuk dari makromolekul dimana kerangka 

dihubungkan oleh ikatan primer obligasi. 

b. Gel elastis 

Gel agar-agar, pektin, gum dan alginat menunjukkan perilaku elastis. 

 

2.6.3 Keuntungan dan Kerugian Gel 

2.6.3.1 Keuntungan :  

a. Gel lebih mudah diformulasikan dibandingkan dengan bentuk sediaan 

semi solid lainnya. 
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b. Gel adalah sediaan yang elegan yang tidak berminyak. 

c. Gel memberikan daya sebar yang baik dan memiliki efek pendinginan. 

d. Gel memiliki daya lekat yang baik pada tempat pengaplikasian. 

e. Waktu retensi gel lebih tinggi dibanding sediaan semi solid lainnya. 

f.      Gel dapat memberikan lapisan pelindung pada tempat pengaplikasian 

(Ayesha, 2016) . 

2.6.3.2 Kerugian  

a. Gelator dapat menyebabkan iritasi 

b. Kadar air dapat meningkatkan kemungkinan serangan mikroba atau 

jamur pada gel. 

c. Sinersis dapat terjadi pada gel selama penyimpanan. 

d. Penguapan pelarut dari formulasi dapat menyebabkan pengeringan gel. 

 

2.6.4 Komponen-Komponen Bahan Tambahan Penyusun Gel 

2.6.4.1 Gelling agent 

Polimer digunakan untuk memberikan jaringan struktural, yang sangat 

penting untuk membuat gel. Polimer pembentuk gel diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

a. Polimer alami : 

i. Proteins, contohnya colagen dan gelatin 

ii. Polisakarida, contohnya agar, asam alginat, natrium atau potasium 

caragenan, tragakan, pektin, gum, xanthin. 

b. Polimer semisintetik 

Derivat selulosa, karboksil selulosa, methylcellulose, hydroxypropyl 

cellulose, Hydroxypropyl methyl cellulose, Hydroxyethy cellulose. 

c. Polimer sintetik 

Carbomer, Poloxamer, Polyacrylamide, Polyvinyl alcohol, dan 

Polyethylene  

d. Inorganic substance 

Alumunium hydroxide, Bentonit 
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e. Surfaktan  

Cetostearyl alcohol, Brij-96  

(Attwood D, 2002; Goyal S., 2011; Elmitra, 2017). 

2.6.4.2 Pengawet  

Walaupun beberapa basis gel resisten terhadap serangan mikroba, akan 

tetapi semua gel mengandung banyak air sehingga membutuhkan pengawet yang 

berguna sebagai antimikroba. Ketika memilih pengawet harus memperhatikan 

inkompatibilitas pengawet dengan gelling agent. Pada umumnya pengawet 

dibutuhkan oleh sediaan yang mengandung air. Biasanya digunakan pengawet 

yang larut dalam air yaitu metilparaben 0,075% dan propilparaben 0,025% 

(Elmitra, 2017). 

2.6.4.3 Chelating agent 

Bertujuan untuk mencegah basis dan zat yang sensitive terhadap logam 

berat, contohnya EDTA (Elmitra, 2017). 

2.6.4.4 Penambahan bahan higroskopis 

Bertujuan untuk mencegah kehilangan air, contohnya gliserol, 

propilenglikol, dan sorbitol dengan konsentrasi 10-20% (Elmitra, 2017). 

 

2.6.5 Sifat Fisik dan Karakteristik Gel 

2.6.5.1 Swelling 

Gel dapat mengembang dikarenakan komponen yang membentuk gel dapat 

mengabsorbsi larutan sehinggan terjadi pertambahan volume. Pelarut akan 

berpenetrasi diantara matriks gel dan terjadi interaksi antar pelarut dengan gel. 

Pengembangan gel kurang sempurna jika terjadi ikatan silang antar polimer dalam 

matriks gel yang akan menyebabkan kelarutan komponen gel berkurang (Elmitra, 

2017). 

2.6.5.2 Sinersis  

Suatu proses yang terjadi karena adanya kontraksi di dalam massa gel. 

Cairan yang terjerat akan keluar dan berada diatas permukaan gel. Ketika waktu 

pembentukan gel terjadi tekanan yang elastis, sehingga terbentuk massa gel yang 

tegar. Mekanisme terjadinya kontraksi berkaitan dengan fase relaksasi akibat 

adanya tekanan elastis pada saat terbentuknya gel. Ketika terjadi perubahan pada 
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ketegaran gel akan membuat jarak antar matriks berubah, sehingga 

memungkinkan cairan bergerak ke permukaan (Elmitra, 2017). 

2.6.5.3 Efek suhu 

Efek suhu dapat mempengaruhi struktur gel. Gel dapat terbentuk melalui 

penurunan temperatur tapi pembentukan gel dapat terjadi setelah pemanasan pada 

suhu tertentu. Polimer seperti HPMC, MC, hanya terlarut pada air yang dingin 

dan membentuk larutan yang kental (Elmitra, 2017).  

2.6.5.4 Efek elektrolit 

Konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi dapat berpengaruh pada gel 

hidrofilik dimana ion berkompetisi secara efektif dengan koloid terhadap pelarut 

yang ada dan koloid digaramkan. Gel yang tidak terlalu hidrofilik dengan 

konsentrasi elektrolit yang kecil akan meningkatkan rigiditas gel dan mengurangi 

waktu untuk menyusun diri sesudah pemberian tekanan geser (Elmitra, 2017). 

2.6.5.5 Elastisitas dan rigiditas 

Sifat ini merupakan karakteristik dari gel gelatin agar dan metilselulosa, 

selama transformasi dari bentuk sol menjadi gel terjadi peningkatan elastisitas 

dengan peningkatan konsentrasi pembentuk gel (Elmitra, 2017).  

2.6.5.6 Rheologi  

Gelling agent dan dispersi padatan yang terflokulasi memberikan sifat aliran 

pseudoplastis yang khas, dan menunjukkan jalan aliran non-Newton yang 

dikarakterisasi oleh penurunan viskositas dan peningkatan laju aliran (Elmitra, 

2017).  

 

2.6.6 Metode  Pembentukan Gel 

2.6.6.1 Metode dingin 

Dalam metode ini seluruh bahan dicampur bersama untuk membentuk 

massa yang homogen, pada suhu rendah sekitar 50ºC. Pada polimer ini 

ditambahkan enhancer dicampur bersama membentuk larutan A, kemudian bahan 

aktif dan pelarut dicampur membentuk larutan B. Setelah itu dengan pengadukan 

yang konstan dituangkan larutan B ke dalam larutan A (Sharma et al., 2018). 
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2.6.6.2 Metode dispersi 

Dalam metode ini polimer didispersikan di atas air selama 2 jam sampai 

semua polimer direndam dengan air, kemudian penambahan bahan yang tersisa 

dilakukan dengan mengaduk sampai terbentuk massa yang homogen (Sharma et 

al., 2018). 

2.6.6.3 Reaksi kimia 

Pada pembuatan gel dengan metode ini dilakukan dengan cara interaksi 

kimia antara zat terlarut dan pelarut (Sharma et al., 2018). 

2.6.6.4 Efek suhu 

Polimer terlarut (koloid lipofilik) ketika mengalami perubahan termal 

dapat membentuk gel. Banyak pembentuk hidrogen lebih mudah larut dalam air 

dingin dibandingkan dengan air dingin. Jika suhu berkurang, derajat hidrasi 

berkurang dan terbentuk gel (pendinginan larutan panas pekat akan menghasilkan 

gel), misalnya gelatin, agar natrium oleat, turunan gum dan selulosa. Berbeda 

dengan beberapa bahan seperti selulosa eter memiliki kelarutan dalam air. 

Meningkatkan suhu larutan ini akan mengganggu ikatan hidrogen dan 

mengurangi, yang akan menyebabkan gelasi. Oleh karena itu, metode ini tidak 

dapat digunakan sebagai metode umum pada pembuatan gel (Sharma et al., 2018). 

2.6.6.5 Flokulasi  

Pada metode ini gel diproduksi dengan menambahkan garam dalam 

jumlah yang cukup untuk mengendapkan dan menghasilkan kondisi age state 

tetapi tidak membentuk endapan sempurna (Sharma et al., 2018). 

 

2.7 Evaluasi  Sediaan Gel 

2.7.1 Evaluasi Fisik 

2.7.1.1 Penampilan  

Pemeriksaan organoleptis sediaan gel dilakukan secara visual meliputi 

warna, bau, dan konsistensi (Anggraeni et al., 2012). 

2.7.1.2 Daya Sebar 

Uji daya sebar bertujuan untuk menjamin penyebaran gel di atas kulit, 

persyaratan daya sebar gel yang baik adalah 5-7 cm. Pengujian ini dilakukan 

dengan cara menimbang gel sebanyak 0,5 g yang diletakkan ditengah kaca bulat 
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berskala. Di atas gel diletakkan kaca bulat transparan yang sudah ditimbang 

terlebih dahulu dan dibiarkan selama 1 menit. Gel yang menyebar diukur 

diameternya dengan mengambil panjang rata-rata diameter dari beberapa sisi. 

Diatasnya diberi beban 50 gram, dibiarkan selama 1 menit dan dicatat diameter 

penyebarannya. Diteruskan penambahan beban tiap kali sebesar 50 gram hingga 

250 gram, setelah 1 menit dicatat diameter penyebarannyabhingga diperoleh 

diameter yang cukup untuk melihat pengaruh beban terhadap perubahan diameter 

sebar gel (Voight, 1984; Solanum & Nsp, 2013; Tiara et al., 2013). 

. 

2.7.1.3 Viskositas/Rheologi 

Pengukuran viskositas sediaan gel dilakukan dengan menggunakan alat 

Viskometer Brookfield Sebanyak 150 gram gel dimasukkan kedalam beaker glass. 

Kemudian dipasang spindle no.4, lalu spindel diturunkan sampai tercelup kedalam 

sediaan gel, kemudian alat diaktifkan dengan menekan tombol on. Kecepatan 

pada lat diatur mulai 0,3 rpm, dari masing-masing pengukuran dengan perbedaan 

kecepatan rpm dibaca skala hingga jarum merah yang bergerak telah stabil. Syarat 

viskositas untuk sediaan gel adalah 40.000-60.000 cps (Allen et al., 2011; Rabima 

& Marshall, 2017; Zulfa et al., 2018). 

2.7.1.4 Penetapan pH 

Uji pH sediaan dilakukan menggunakan pH meter. Sebelum digunkan alat 

dikalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi dilakukan dengan larutan dapar pH 4,0 dan 

pH 7,0 hingga alat menunjukkan harga pH tersebut. Kemudian elektrode deicuci 

dengan air dan dikeringkan dengan tisu (Erawati et al., 2015). Uji pH dilakukan 

dengan cara mencelupkan elektroda pH meter ke dalam gel, selanjutnya biarkan 

angka pada pH meter bergerak sampai menunjukkan angka tetap, lalu dicatat 

(Akhtar et al., 2011). Gel yang baik harus mempunyai pH yang sesuai dengan pH 

kulit yaitu 4-6 (Ali & Yosipovitch, 2013). 

2.7.1.5 Homogenitas 

Sediaan ditimbang 0,1 gram kemudian dioleskan secara merata dan tipis 

pada kaca arloji. Gel harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak adanya 

bintik-bintik (Agustin, 2013). 
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2.8 Komponen dan Monografi Bahan Gel 

2.8.1  Karbomer  

Karbomer memiliki beberapa sinonim yaitu Carbopol; Acrypol; Polycrylic 

acid dengan rumus kimia (C3H4O2)n. Pemerian dari karbomer  adalah berwarna 

putih, halus bersifat asam,  higroskopis dengan sedikit bau khas. Karbomer 

memiliki beberapa kegunaan yaitu Emulsifying agent, gelling agent, suspending 

agent. Karbomer dapat mengembang dalam air dan gliserin dan, setelah di 

netralisasi dalam etanol (95%). Karbomer tidak larut, tetapi hanya mengembang, 

karena memiliki mikrogel tiga dimensi yang saling berhubungan (Rowe et al., 

2009). 

Menurut Quinones (2008), kekentalan yang dihasilkan oleh karbomer 

bergantung pada pH.  Ketika pH karbomer 3, maka karbomer berbentuk larutan, 

tetapi pada pH 6-8 viskositas karbomer akan meningkan dan akan terbentuk gel. 

Pada pemakaian berulang karbomer tidak mengiritasi dan cocok untuk sediaan gel 

yang di dalamnya mengandung air dan alkohol (Shu, 2013). 

Ketika pembuatan gel dengan karbomer diteteskan trietanolamin (TEA) 

yang bersifat basa, untuk menyamakan rentang pH kulit yaitu 4,5-6,5 (Christine et 

al., 2012). 

2.8.2 Triethanolamine  

Triethanolamine memiliki beberapa sinonim yaitu TEA; Triethylolamine; 

Trolaminum dengan rumus kimia C6H15NO3 dan berat molekul 149,19. Pemerian 

dari triethanolamine adalah jernih, tidak berwarna sampai kuning  pucat, kental, 

cairan memiliki sedikit bau amoniak. Beberapa kegunaan dari triethanolamine 

adalah sebagai Alkalizing agent; emulsifying agent. Triethanolamine larut dalam 

aseton, carbon tetraklorid, metanol dan air,  larut dalam 24 bagian benzene, larut 

pada dalam 63 bagian etil eter (Rowe et al., 2009) 
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2.8.3 Gliserin  

Gliserin memiliki beberapa sinonim yaitu Croderol; Glycerolum; Glycon G 

100 dengan rumus kimiaC3H8O3 dan berat molekul : 92,09. Pemerina yang 

dimiliki oleh gliserin adalah cairan higroskopis yang jernih, tidak berwarna, tidak 

berbau, kental; memiliki rasa manis,  sekitar 0,6 kali lebih manis dari sukrosa. 

Kegunaan yang dimiliki oleh gliserin yaitu antimikroba preservative; kosolven; 

emolien; humektan; pelarut. Gliserin dapat larut dalam air dan metanol; praktis 

tidak larut dalam  minyak, kloroform dan benzen (Rowe et al., 2009) 

2.8.4 Propilenglikol   

Propilenglikol memiliki beberapa sinonim yaitu 1,2-Dihydroxypropane; 

propylenglycolum dengan rumus kimia C3H8O2 dan berat molekul 76,09.  

Pemerian propilenglikol adalah cairan jernih, tidak berwarna, kental,  praktis tidak 

berbau, dengan rasa manis, agak tajam menyerupai gliserin. Kegunaan dari 

propilenglikol yaitu antimikroba preservative; desinfektan; humektan,  stabilizing 

agent.Propilenglikol larut dalam aseton, kloroform dan etanol (95%), gliserin, dan 

air; larut pada 1 dalam 6 bagian eter; tidak larut dalam minyak mineral ringan atau 

minyak tetap (Rowe et al., 2009). 

2.8.5 Metil Paraben 

Sinonim dari nipagin adalah nipagin; aseptoform M; Metagin dengan rumus 

kimia C8H8O3 dan berat molekul 152,15.  Pemerian dari metil paraben adalah 

berbentuk kristal tidak berwarna atau kristal putih bubuk. Tidak berbau atau 

hampir tidak berbau dan memiliki sedikit rasa terbakar. Kegunaan metil paraben 

adalah sebagai antimikroba preservative. Metil paraben dapat larut pada 1 dalam 3 

bagian etanol (95%); larut pada 1 dalam 60 bagian glycerin; larut pada 1 dalam 5 

bagian propylen glycol;larut pada 1 dalam 400 bagian air, larut pada 1 dalam 30 

bagian air (80ºC) (Rowe et al., 2009). 

2.8.6 Aquadest  

Aquadest memiliki beberapa sinonim yaitu aqua; aqua purificata, hydrogen 

oxide dengan rumus kimia H2O dan bobot molekul  18,02. Pemerian dari 

aquadest adalah jernih tidak berbau tidak berasa dan Keggunaan dari aquadest 

adalah sebagai  pelarut. Kelarutan dari aquadest adalah larut dalam semua pelarut 

polar. 


