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BAB III   

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Kulit adalah pertahanan utama yang penting dan berperan sebagai barier 

fisik untuk menghentikan invasi mikroorganisme dan substansi lain (Sasrawan, 

2014). Permukaan kulit yang terluka mudah dikolonisasi oleh berbagai jenis 

mikroorganisme (Matsuura G.T. & N. Barg, 2013). 

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri bersifat patogenik yang dapat 

menginfeksi bagian tubuh yang tidak memiliki pertahanan normal, contohnya jika 

membran mukosa dan kulit rusak bakteri ini akan menempel dan membentuk 

koloni pada mukosa kulit menginvasi secara lokal dan menyebabkan penyakit 

sistemik (Jawetz et al, 2017). 

Bawang dayak mempunyai senyawa aktif naphtoquinonens yang dikenal 

sebagai antimikroba, antifungal, antiviral, dan antiparasit. Selain itu, 

napthoquinones, mempunyai bioaktivasi sebagai antioksidan dan antikanker. 

Tidak hanya itu saja bawang dayak juga memiliki senyawa lain berupa flavanoid, 

glikosida, saponin dan alkaloid (Utami & Puspaningtyas, 2013). Secara empiris, 

bawang dayak digunakan oleh masyarakat Kalimantan untuk pengobatan bisul 

atau penyakit kulit dengan cara menempelkan parutan dari umbi bawang daya 

pada daerah yang terluka (Galingging, 2009) 

Gel dipilih menjadiAlasan dipilihnya sediaan gel karena memiliki beberapa 

kelebihan yaitu  memiliki daya serap air yang relatif tinggi dari gel sangat berguna 

untuk menyerap eksudat dari luka, mudah diaplikasikan, memiliki bentuk 

organoleptis yang baik seperti tidak berminyak saat diaplikasikan pada kulit jernih 

dan transparan (Erizal, 2008). Pada formulasi kali ini akan menggunakan ekstrak 

etanol umbi bawang dayak Eleutherine palmifolia (L) Merr dengan konsentrasi 

2%, 4%, dan 6%. Uji evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji 

karakteristik fisik dan uji aktivitas antibakteri. Uji karakteristik fisik yang 

dilakukan adalah pengamatan organoleptis, viskositas, homogenitas, pH, dan daya 

sebar. 
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

Permukaan kulit yang terluka dan terinfeksi bakteri 

Pseudomonas aeruginosa (Jawetz et al, 2017) . 

Umbi bawang dayak mempunyai senyawa aktif 

naphtoquinonens sebagai antibakteri (Utami & 

Puspaningtyas, 2013). 

Dibuat sediaan topikal semi solid : gel dengan konsentrasi 

ekstrak etanol bawang dayak 2%, 4%, dan 6%. 

Untuk uji karakteristik dilakukan evaluasi organoleptis, 

homogenitas, pH, daya sebar, viskositas, dan diklakukan uji 

aktivitas antibakteri. 

Peningkatan kadar ekstrak etanol umbi bawang dayak dapat 

meningkatkan karakteristik fisik dan efektifitas gel 

antibakteri. 

Secara tradisional masyarakat kalimantan memanfaatkan 

bawang dayak dengan cara diparut dan ditempelkan pada 

daerah yang terluka dan bisul (Galingging, 2009). 

Gel memiliki daya serap air yang relatif tinggi dari gel sangat 

berguna untuk menyerap eksudat dari luka (Erizal, 2008) 


