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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Bawang Dayak 

2.1.1 Bawang Dayak  

 Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) merupakan tanaman khas 

Kalimantan. Bawang Dayak sudah turun menurun dipergunakan masyarakat Dayak 

sebagai tanaman obat. Potensi Bawang Dayak sebagai tanaman obat sangat besar 

sehingga perlu ditingkatkan penggunaanya sebagai bahan obat modern 

(Galingging, 2009). Bawang Dayak memiliki bagian yang dapat digunakan sebagai 

tanaman obat yaitu bagian daun dan umbinya. Selain itu Bawang Dayak juga 

dimanfaatkan dalam bentuk bubuk, manisan, segar dan simplisia (Utami dan 

Puspaningtyas, 2013). 

2.1.2 Klasifikasi Bawang Dayak 

Secara taksonomi, tanaman Bawang Dayak memiliki klasifikasi yaitu: 

Kingdom  : Plantae 

Sub Kingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Kelas  : Magnoliophyta 

Sub Kelas : Liliidae  

Ordo  : Liliales 

Famili  : Iriddaceae 

Genus  : Eleutherine 

Spesies : Eleutherine palmifolia (L.) Merr (Raga dkk, 2012).

Gambar 2.1 Bawang Dayak (Galingging, 2009) 
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2.1.3 Ciri Bawang Dayak  

Tanaman Bawang Dayak memiliki ciri spesifik yaitu pada umbi tanaman 

berwarna merah menyala dengan permukaan yang sangat licin. Letak daun 

berpasangan dengan komposisi daun bersirip ganda. Tipe pertulangan daun sejajar 

dengan tepi daun licin dan daun berbentuk pita yang bergaris. Selain itu digunakan 

sebagai tanaman hias karena bungannya indah dengan warna putih yang memikat. 

Tanaman Bawang Dayak ini memiliki adaptasi yang baik, dapat tumbuh dalam 

berbagai tipe iklim dan jenis tanah. Selain hal tersebut, tanaman ini juga 

diperbanyak dan di panen dalam waktu yang singkat, sehingga tanaman Bawang 

Dayak ini dapat dikembangkan dengan mudah untuk skala industri (Galingging, 

2009). Bawang Dayak banyak tumbuh di daerah pegunungan antara 600 sampai 

1500 m diatas permukaan laut. Penanamannya mudah dibudidayakan, tidak 

tergantung musim, dan dalam waktu 2 hingga 3 bulan tanaman ini sudah dapat 

dipanen (Raga dkk, 2012). 

2.1.4 Kandungan Kimia Bawang Dayak 

Bawang Dayak memiliki tiga kelompok senyawa yaitu anthraquinone, 

naphtalene, dan naphtoquinone. Senyawa ini yang telah diisolasi dari Bawang 

Dayak dapat dilihat dari tabel II.1 yaitu: 

Tabel II.1 Senyawa Alami Bawang Dayak (Insanu et al., 2014). 

Nama Senyawa Kelompok Senyawa 

Eleuthraquinone A Anthraquinone 

Eleuthraquinone B Anthraquinone 

Eleutherol  Naphtalene 

Hangconin  Naphtalene 

Isoeleutherol  Naphtalene 

Eleucanarol  Naphtalene 

Eleutherinoside A Naphtalene 

Eleutherinol  Naphtalene 

Eleuthoside A Naphtalene 

Eleuthoside B Naphtalene 

Eleutherinoside B  Naphtalene 

Eleutherine Napthaquinone 

Elecanacin Napthaquinone 

Isoeleutherine Napthaquinone 

Eleuthinone A Napthaquinone 
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Kandungan naphtoquinone pada Bawang Dayak memiliki aktivitas 

antimikroba yang diyakini bahwa dapat mempengaruhi transpor elektron di 

komponen sel, antifungi, antivirial, antiparasitik. Selain itu naphtoquinone 

memiliki bioaktivitas sebagai antikanker dan antioksidan (Insanu et al., 2014 ; 

Utami dan Puspaningtyas, 2013). 

Tabel II.2 Fitokimia Umbi Bawang Dayak (Puspadewi et al., 2013) 

Keterangan: (+) positif ; terdeteksi  (-) negatif ; tidak terdeteksi            

 Hasil pengujian fitokimia pada serbuk simplisia dan ekstrak umbi Bawang 

Dayak menunjukkan adanya kandungan senyawa alkaloid, saponin (simplisia), 

kuinon, polifenol, glikosida, flavanoid, fenolik, steroid/triterpenoid, 

monoterpenoid/seskuiterpenoid dan tanin yang dapat dimanfaatkan sebagai 

tanaman obat (Puspadewi dkk, 2013 ; Galingging, 2009). 

2.1.5 Khasiat Bawang Dayak 

Bawang Dayak sudah lama digunakan sebagai obat seperti diuretik, astringen, 

analgetik, pencahar, sakit kuning, sakit perut, disentri, radang poros usus, kanker 

kolon, kanker payudara, perangsang muntah, bisul, mengobati luka, antioksidan, 

antifungi, antivirus, antiparasit dan antimikroba. Pada daun Bawang Dayak juga 

memiliki khasiat sebagai obat khusus wanita yang nifas (Galingging, 2009 ; Insanu 

et al, 2014).  

Golongan Senyawa Identifikasi  

Simplisia Ekstrak 

Alkaloid + + 

Flavonoid + + 

Tanin + + 

Saponin + - 

Polifenol + + 

Monoterpenoid / 

Seskuiterpen 
+ + 

Steroid/Triterpenoid + + 

Kuinon + + 
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Ekstrak umbi Bawang Dayak dengan pelarut etanol 96% dapat dimanfaatkan 

sebagai antibakteri dengan rentang konsentrasi 2,4,6,8 dan 10 mg/ml dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa (Dini Harlita et al., 

2018). 

 

2.2 Kulit 

2.2.1 Definisi Kulit 

Kulit adalah lapisan pelindung tubuh yang efesien. Daya rentang dan 

ketahanannya menyediakan pertahanan terhadap ruda paksa, khususnya gesekan. 

Lapisan keratin ialah barier terhadap iritan dan sensitisasi, mikroorganisme dan 

racun sistemik. Pigmen kulit yaitu melanin dianggap mampu untuk melindungi 

kulit terhadap kerusakan akibat terjadinya efek sinar ultraviolet dan regenerasi sel 

epidermis yang terjadi secara terus-menerus yang menghalangi kolonisasi jamur 

dan kuman (Jeyaratnam dan Koh, 2010). 

Kulit adalah organ terluar dalam tubuh dan membatasinnya dari lingkungan 

hidup manusia. Luas kulit pada orang dewasa yaitu 15 m2 
 dengan berat kira-kira 

sekitar 15% dari berat badan manusia. Kulit juga merupakan organ tubuh yang 

sangat essensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit 

juga sangat komplek, sensitif dan elastis, bervariasi pada keadaan iklim, seks, ras, 

umur dan bergantung juga pada lokasi tubuh (Djuanda, 2007). 

2.2.2 Anatomi Kulit 

Pembagian kulit secara garis besar tersusun atas tiga lapisan utama yaitu: 

 

Gambar 2.2 Struktur kulit. (Mescher, 2010). 
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2.2.2.1 Lapisan Epidermis 

  Lapisan epidermis terbagi menjadi 5 lapisan yaitu: 

a. Stratum Korneum  

Stratum korneum (lapisan tanduk) merupakan lapisan kulit yang paling luar 

dan terdiri dari beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti dan 

protoplasmanya telah berubah menjadi keratin (zat tanduk) (Djuanda, 2007). 

b. Stratum Lusidum 

Stratum lusidum terdapat langsung di bawah lapisan korneum. Dimana 

merupakan lapisan sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma yang berubah 

menjadi protein yang disebut dengan eleidin. Lapisan ini tampak lebih jelas di 

telapak tangan dan kaki (Djuanda, 2007). 

c. Stratum Granulosum 

Stratum granulosum (lapisan keratohialin) merupakan 2 atau 3 lapisan sel-sel 

gepeng denga sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti di antarannya. Butir-butir 

kasar ini terdiri dari keratohialin. Mukosa biasanya tidak mempunyai lapisan ini. 

Stratum granulosum juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki (Djuanda, 2007). 

d. Stratum Spinosum  

Stratum spinosum (stratum malphigi) atau disebut dengan prickle cell layer 

(lapisan akanta) terdiri atas beberapa lapis sel yang berbentuk poligonal yang 

besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Protoplasmanya jernih karena 

banyak mengandung glikogen, dan inti terletak ditengah. Sel-sel ini makin dekat ke 

permukaan bentuknya makin gepeng. Diantara sel-sel stratum spinosium terdapat 

jembatan-jembatan antar sel (intercellular bridges) yang terdiri dari protoplasma 

dan tonofibril atau keratin. Perlekatan antar jembatan-jembatan ini mebentuk 

penebalan bulat kecil yang disebut nodulus Bizzozero. Diantara sel-sel spinosum 

terdapat pula sel langerhans. Sel-sel stratum spinosum mengandung banyak 

glikogen (Djuanda, 2007). 

e. Stratum Basale 

Stratum basale terdiri dari sel-sel berbentuk kubus (kolumnar) yang tersusun 

vertikal pada perbatasan dermo-epidermal berbaris seperti pagar (palisade). 

Lapisan ini merupakan lapisan epidermis yang paling bawah (Djuanda, 2007). 
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2.2.2.2 Lapisan Dermis 

Lapisan dermis merupakan lapisan dibawah lapisan epidermis yang jauh lebih 

tebal daripada epidermis. Lapisan ini terdiri atas lapisan elastik dan fibrosa padat 

dengan elemen-elemen seluler dan folikel rambut. Secara garis besar dibagi 

menjadi beberapa bagian yaitu: 

a. Pars Papilare 

Pars papilare merupakan bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung 

serabut saraf dan pembuluh darah (Djuanda, 2007). 

b. Pars Retikulare 

Pars retikulare merupakan bagian dibawahnya yang menonjol ke arah 

subkutan, bagian ini terdiri dari serabut-serabut penunjang misalnya serabut 

kolagen, retikulin dan elastin. Dasar (matriks) lapisan ini terdiri atas cairan kental 

asam hialuronat dan atas cairan kental asam hialuronat dan kondroitin sulfat, 

dibagian ini terdapat pula fibroblas. Serabut kolagen ini dibentuk oleh fibroblas, 

dimana dapat membentuk ikatan bundel yang mengandung hidroksiprolin dan 

hidroksisilin. Kolagen muda bersifat lentur dengan bertambahnya umur menjadi 

kurang larut sehingga makin stabil. Retikulin mirip kolagen muda. Serabut elastin 

biasannya bergelombang, berbentuk amorf dan mudah mengembang serta lebih 

elastis (Djuanda, 2007). 

2.2.2.3 Lapisan Subkutis 

  Lapisan subtutis merupakan kelanjutan dari lapisan dermis, dimana terdiri 

atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak didalamnya. Sel-sel lemak merupakan 

sel bulat, besar, dengan inti terdesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah 

(Djuanda, 2007). 

  Sel-sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang lain oleh 

trabekula yang fibrosa. Lapisan sel-sel lemak disebut panikulus adiposa, yang 

berfungsi sebagai cadangan makanan. Lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, 

pembuluh darah dan getah bening. Tebal lapisan jaringan lemak ini tidak sama 

bergantung pada lokasinya. Di abdomen ketebalannya dapat mencapai 3 cm, 

dikelopak mata dan penis ketebalannya sangat tipis. Lapisan lemak ini juga 

merupakan bantalan (Djuanda, 2007). 
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  Vaskularisasi dikulit diatur oleh 2 pleksus, yaitu pleksus yang terletak di atas 

bagian dermis (pleksus superfisial) dan yang terletak di bagian subkutis (pleksus 

profunda). Pleksus yang dibagian atas mengadakan anastomosis di papil dermis, 

pleksus yang di subkutis dan di pars retikulare juga mengadakan anastomisis, 

dibagian ini pembuluh darah berukuran lebih besar. Bergandengan dengan 

pembuluh darah yang terdapat di saluran getah bening (Djuanda, 2007). 

2.2.3 Fungsi Kulit 

Kulit mempunyai fungsi yang bermacam-macam untuk menyesuaikan tubuh 

dengan lingkungan. Fungsi kulit sendiri adalah sebagai berikut: 

2.2.3.1 Pengatur Suhu  

 Di waktu cuaca pada suhu yang dingin, peredaran darah pada kulit berkurang 

guna mempertahankan suhu badan. Sedangkan pada waktu panas, peredaran darah 

pada kulit meningkat dan dapat terjadinya penguapan keringat dari kelenjar 

keringat, sehingga suhu dalam tubuh dapat di jaga agar kondisi tubuh tidak terlalu 

panas (Harahap, 2000). 

2.2.3.2 Pelindung  

 Kulit juga mempunyai fungsi sebagai pelindung dimana jaringan tanduk sel-

sel epidermis paling luar membatasi masuknya benda-benda dari luar dan keluarnya 

cairan berlebihan dari tubuh. Melanin yang berfungsi sebagai pemberi warna pada 

kulit dapat melindungi kulit dari akibat buruk sinar ultra violet (Harahap, 2000). 

2.2.3.3 Indera Perasa 

 Pada kulit indera perasa terjadi karena rangsangan terhadap saraf sensoris 

dalam kulit. Fungsi indera perasa yang pokok yaitu sebagai perabaan, panas, dingin 

dan merasakan nyeri (Harahap, 2000). 

2.2.3.4 Penyerap  

 Kulit dapat menyerap bahan-bahan tertentu seperti gas dan zat-zat yang dapat 

larut dalam lemak, tetapi air dan elektrolit susah masuk melalui kulit. Zat yang larut 

dalam lemak lebih mudah masuk ke dalam kulit dan masuk dalam peredaran darah, 

karena dapat bercampur dengan lemak yang menutupi permukaan kulit. Masuknya 

permukaan zat-zat tersebut dapat melalui folikel rambut dan hanya sedikit sekali 

yang melalui muara pada kelenjar keringat (Harahap, 2000). 
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2.2.3.5 Faal Pergetahan  

 Faal pergetahan atau disebut faal sekretoris pada kulit diliputi oleh dua jenis 

pergetahan yaitu keringat dan sebum. Pada getah sebum dihasilkan oleh kelenjar 

sebaseus dan keringat yang dihasilkan langsung oleh kelenjar keringat. Sebum 

sendiri merupakan sejenis zat lemak yang membuat kulit menjadi mudah lentur 

(Harahap, 2000). 

 

2.3 Infeksi 

2.3.1 Definisi Infeksi 

Penyakit infeksi merupakan masalah kesehatan yang paling utama di negara 

berkembang termasuk indonesia (Mutsaqof dkk, 2015). Penyakit infeksi 

merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen yang masuk ke 

dalam tubuh, berkembang biak dan pada suatu tempat atau populasi tertentu 

(Fatimah dkk, 2016). 

2.3.2 Infeksi Kulit 

Kulit merupakan pertahanan pertama terhadap terjadinya infeksi bakteri, 

dengan cara mengeluarkan pH rendah, asam lemak yang berfungsi menghambat 

pertumbuhan patogen. Kulit juga memiliki flora normal sehingga menghalangi 

kolonisasi oleh organisme patogen lainnya. Bakteri mulanya dalam jumlah rendah, 

kemudian dapat menginvasi lapisan kulit (epidermis, dermis, subkutan, adiposa dan 

fasia otot). Kemudian ketika bakteri meningkat dalam jumlah yang lebih banyak 

dimana penghalang yang menutupi terganggu, sehingga invansi bakteri 

menyebabkan infeksi kulit. 

Ada beberapa cara bakteri dapat menembus penghalang kulit. Rute yang 

paling umum dengan cara masuk melalui celah penghalang. Mekanisme umum 

yang mengorbankan penghalang kulit yaitu luka gigitan, laserasi, goresan, luka 

bakar. Mekanisme ini memungkinkan masuknya flora kulit normal dan flora asli 

dari penetrasi (Ki dan Rotstein, 2008). 
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2.4 Antibakteri 

2.4.1 Definisi Antibakteri 

  Antibakteri merupakan zat menekan atau membunuh pertumbuhan atau 

reproduksi bakteri. (Tolaro, 2008). Antibakteri merupakan bahan atau senyawa 

yang dapat membasmi bakteri terutama pada bakteri patogen. Suatu senyawa 

antibakteri harus mempunyai sifat toksisitas yang selektif, yaitu berbahaya bagi 

parasit tetapi tidak berbahaya bagi inangnya (Xia et al., 2010). 

 Zat antibakteri dibagi menjadi dua yaitu (bakteriostatik) merupakan 

antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan (bakteriosid) 

merupakan antibakteri yang dapat membunuh pertumbuhan bakteri (Talaro, 2008).  

 Berdasarkan daya membunuh atau menghambatnya, antibakteri dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu berspektrum sempit (narrow spectrum) dan 

berspektrum luas (broad spectrum). Antibakteri berspektrum sempit merupakan 

antibakteri yang dapat bekerja terhadap bakteri tertentu saja, misalnya terhadap 

bakteri gram positif atau gram negatif saja. Antibakteri berspektrum luas dapat 

bekerja baik pada bakteri gram positif dan gram negatif  (Talaro, 2008). 

2.4.2 Metode Pengujian Aktivitas Antibakteri 

Terdapat beberapa metode pengujian aktivitas antibakteri diantarannya 

yaitu: 

2.4.2.1 Metode Difusi  

 Metode difusi merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam 

pengujian aktivitas antibakteri, metode difusi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu 

metode silinder, lubang/sumuran, dam cakram kertas.  

a. Metode Silinder  

  Metode silinder yaitu dengan cara meletakkan beberapa silinder yang terbuat 

dari gelas atau besi tahan karat diatas media agar yang telah diinolukasi dengan 

bakteri. Tiap silinder ditempatkan sedemikian rupa hingga berdiri diatas media 

agar, diisi dengan larutan yang akan diuji dan diinkubasi. Setelah diinkubasi, 

pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya daerah hambatan di 

sekeliling silinder. 
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b. Metode Lubang / Sumuran  

Metode lubang atau sumuran yaitu dengan cara membuat lubang pada agar 

padat yang telah diinokulasi dengan bakteri. Jumlah dan letak lubang disesuaikan 

dengan tujuan penelitian, kemudian lubang diinjeksikan dengan ekstrak yang akan 

diuji. Setelah dilakukan inkubasi, pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada 

tidaknya daerah hambatan di sekeliling lubang. 

c.  Metode Cakram Kertas 

Metode cakram kertas yaitu dengan cara meletakkan cakram kertas yang telah 

direndam larutan uji diatas media padat yang telah direndam dilarutan uji diatas 

media padat yang telah diinokulasi dengan bakteri. Setelah diinkubasi, 

pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya daerah hambatan 

disekeliling cakram (Kusmiyati dan Agustini, 2007). 

2.4.2.2 Metode Pengenceran 

  Metode pengenceran merupakan metode yang dilakukan dengan 

mengencerkan zat antimikroba dan dimasukkan ke dalam tabung-tabung reaksi 

steril. Ke dalam masing-masing tabung itu ditambahkan sejumlah mikroba uji yang 

telah diketahui jumlahnya. Pada interval waktu tertentu, dilakukan pemindahan dari 

tabung reaksi ke dalam tabung-tabung berisi media steril yang lalu diinkubasi dan 

diamati penghambatan pertumbuhan (Kusmiyati dan Agustini, 2007). 

 

2.5 Tinjauan Pseudomonas aeruginosa 

2.5.1 Grup Pseudomonas  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Pseudomonas aeruginosa (Todar, 2008). 

Pseudomonas merupakan bakteri gram negatif yang bersifat aerob dan 

berbentuk batang, motil; beberapa diantarannya menghasilkan pigmen yang larut 
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dalam air. Bakteri ini banyak ditemukan di air, binatang, tanah dan tumbuh-

tumbuhan. Pseudomonas aeruginosa banyak tumbuh di dalam flora normal usus 

dan pada kulit manusia dalam jumlah kecil dan merupakan patogen yang utama dari 

kelompoknya (Brooks et al., 2008). 

2.5.2 Klasifikasi Pseudomonas aeruginosa 

Menurut (Rahmadani, 2015) Klasifikasi bakteri Pseudomonas aeruginosa 

yaitu: 

Divisi   : Bacteria 

Phylum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gamma proteobacteria 

Marga  : Pseudomonadales 

Suku  : Pseudomonaceae 

Genus  : Pseudomonas 

Species  : Pseudomonas aeruginosa  

2.5.3 Ciri Organisme Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa berbentuk batang, motil dan berukuran 0,6 x 2 mm. 

Bakteri ini gram negatif dan dapat muncul dalam bentuk tunggal, berpasangan atau 

kadang-kadang dalam bentuk rantai pendek (Brooks et al., 2008). 

2.5.4  Sifat Biakan Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeroginosa merupakan bakteri obligat aerob yang dapat 

tumbuh pada banyak jenis biakan, kadang menghasilkan bau manis atau seperti 

jagung. Pseudomonas aeroginosa pada biakan juga dapat membentuk berbagai 

jenis koloni. Pseudomonas aeroginosa dari jenis koloni yang berbeda, juga dapat 

mempunyai aktivitas biokimia dan enzimatik yang berbeda dan pola kerentanan 

antimikroba berbeda pula (Brooks et al., 2008). 

2.5.5 Gambaran Klinik Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa menimbulkan infeksi pada luka dan luka bakar; 

menimbulkan nanah hijau kebiruan; mengingitis, saat masuk melewati punksi 

lumbal, dan infeksi saluran kemih bila masuk bersama kateter atau dalam larutan 

untuk irigrasi. 

 Pada sebagian infeksi, gejala dan tanda-tanda tidak spesifik dan berkaitan 

dengan organ yang terlobat. Kadang-kadang verdoglobin (suatu pemecahan 
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hemoglobin) atau pigmen yang berfluoresen dapat dideteksi pada luka, luka bakar, 

atau urin dengan penyinaran fluoresen ultraviolet. Nekrosis hemoragik pada kulit 

sering terjadi pada sepsis akibat Pseudomonas aeruginosa. Lesi yang dimaksud 

merupakan ektima gangrenosum ini dikelilingi oleh eritema dan sering tidak berisi 

nanah Pseudomonas aeruginosa dapat dilihat pada spesimen dari lesi ektima yang 

diberi perwarnaan Gram, dan biakannya positif (Brooks et al., 2008). 

2.5.6 Patogenesis Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa bersifat patogenik yang hanya bila terpejan pada 

daerah yang tidak terdapat pertahanan tubuh yang normal, misalnya, apabila 

membran mukosa dan kulit rusak akibat kerusakan jaringan langsung; jika 

digunakan kateter intravena atau urine; atau jika terdapat neutropenia, seperti pada 

penyakit kanker yang diberikan kemoterapi. Bakteri ini menempel dan membentuk 

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

menyebabkan penyakit sistemik.  

Pseudomonas aeruginosa dan spesies pseudomonas lainnya resisten terhadap 

banyak obat antimikroba sehingga bakteri ini menjadi dominan dan penting jika 

bakteri flora normal yang rentang ditekan. (Brooks et al., 2008). 

Pseudomonas aeruginosa merupakan kuman patogen oportunistik yang dapat 

menyebabkan keadaan invasif pada pasien dengan penyakit kritis maupun pasien 

yang memiliki tingkat imunitas yang sangat rendah. Umumnya kuman 

Pseudomonas aeruginosa ini sering ditemukan di rumah sakit sebagai penyebab 

infeksi nosokominal (Slama et al., 2011). Biasanya kuman ini menyebabkan infeksi 

sekunder pada luka, luka bakar dan tukak menahun pada kulit (Gupte, 1990). 

 

2.6 Metode Ekstraksi 

2.6.1 Definisi Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dapat dihentikan jika tercapai 

kesetimbahngan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman (Mukhriani, 2014). 
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2.6.2 Jenis-Jenis Ekstraksi 

 Beberapa jenis yang dapat digunakan dalam ekstraksi yaitu: 

2.6.2.1 Maserasi 

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. 

Metode ini dapat dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang 

sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi 

ini dapat dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa 

dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, 

pelarut dapat dipisahkan dari sampel dengan penyaringan (Mukhriani, 2014). 

2.6.2.2 Perkolasi 

Metode perkolasi, digunakan serbuk sampel yang dibasahi secara perlahan 

dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian 

bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan 

menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode perkolasi sealu dialiri 

oleh pelarut baru (Mukhriani, 2014). 

2.6.2.3 Reflux dan Destilasi Uap 

Metode reflux, menggunakan sampel yang dimasukkan bersama pelarut ke 

dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga 

mencapai titik didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu ukur 

(Mukhriani, 2014). 

Destilasi uap merupakan proses yang biasanya diterapkan pada ekstraksi 

minyak atsiri (campuran dari senyawa menguap). Selama dilakukan proses 

pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (2 bagian terpisah dan tidak saling 

bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor (Seidel, 

2005). 

2.6.2.4 Soxhlet 

Metode ini dapat dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam 

sarung selulosa (digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan diatas 

labu dan dibawah kondensor. Pelarut yang sesuai dengan metode ini dimasukkan 

ke dalam labu ukur dan diatur suhu penangas dibawah suhu reflux. Keuntungan 

metode soxhlet ini dapat digunakan secara berkelanjutan dan tidak memakan 

banyak waktu (Mukhriani, 2014). 
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2.6.2.5 Ultrasound-Assisted Solvent Extraction 

Metode maserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan bantuan ultrasonik 

(frekuensi tinggi 20 kHz). Wadah yang berisi serbuk sampel ditempatkan dalam 

wadah ultrasonik dan ultrasound. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan 

mekanik pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat 

menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan dapat 

meningkatkan hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014). 

 

2.7 Krim 

2.7.1 Definisi Krim 

 Krim merupakan sediaan berbentuk semipadat yang ditujukan untuk 

penggunaan secara topikal. Sediaan pada krim dapat digunakan pada kulit. 

Sebagian besar sediaan pada krim ini dapat digunakan untuk memperoleh efek 

bahan teraupetik yang terkandung di dalamnya. Krim juga merupakan sediaan 

semipadat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau 

terdispersi baik dalam emulsi air dalam minyak maupun terdispersi minyak dalam 

air (Ansel, 2014). 

2.7.2 Penggolongaan Krim 

Krim digolongkan menjadi dua tipe, yaitu: 

2.7.2.1 Krim Minyak Dalam Air (M/A) 

Tipe krim ini terdiri atas butiran minyak yang tersebar atau terdispersi ke 

dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. 

2.7.2.2 Krim Air Dalam Minyak (A/M)  

Tipe krim ini terdiri atas butiran air yang tersebar atau terdispersi ke dalam 

minyak. Air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal (Syamsuni, 

2006). 

2.7.3 Krim Tipe (M/A) (Vanishing Cream) 

Krim tipe (M/A) atau vanishing cream merupakan suatu sediaan semipadat, 

berupa emulsi yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan digunakan untuk 

pemakaian luar. Krim akan rusak jika terganggu sistem campurannya yang dapat 

disebabkan perubahan salah satu fase secara berlebihan dan perubahan suhu. 

Karena sediaan krim digunakan dan digosokkan pada kulit, hanya sedikit atau tidak 
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terlihat. Hilangnya krim dari kulit dipermudah oleh emulsi minyak dalam air yang 

terkandung didalamnya (Ikhsanudin, 2012). 

Krim tipe (M/A) dibuat pada suhu tinggi, berbentuk cair pada suhu ini, 

kemudian didinginkan pada suhu kamar, dan menjadi padat akibat terjadinya 

pemadatan fase internal. Semua krim membutuhkan bahan antimikroba karena fase 

air mempermudah pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri ternyata dapat 

menguraikan bahan pengemulsi non ionik dan anionik, gliserin dan sejumlah bahan 

penstabil alam seperti tragakan dan gom guar (Syamsuni, 2006). 

2.7.4 Kualitas Dasar Krim 

Kualitas dasar Krim, yaitu: 

a. Stabil, selama masih dipakai untuk mengobati, maka krim harus bebas dari 

inkompatibilitas, stabil pada suhu kamar dan kelembapan yang ada di dalam 

kamar (Anief, 2012). 

b. Terdistribusi merata, obat harus terdistribusi merata melalui dasar krim padat 

atau cair pada penggunaan (Anief, 2012). 

c. Lunak, semua zat dalam keadaan halus dan  sediaan menjadi homogen dan 

lunak, sebab krim digunakan pada kulit yang inflamasi dan teriritasi (Anief, 

2012). 

d. Mudah dipakai, krim tipe emulsi merupakan yang palinng mudah dipakai dan 

dihilangkan dari kulit (Anief, 2012). 

2.7.5 Keuntungan Krim 

 Keuntungan krim dari penggunaan sediaan krim, yaitu: 

a. Tidak lengket 

b. Lebih mudah diaplikasikan  

c. Mudah dicuci dengan air, jika digunakan pada kulit, maka akan terjadi 

penguapan dan peningkatan konsentrasi dari suatu obat yang larut dalam air 

sehingga mendorong penyerapannya ke dalam jaringan kulit (Sharon et al., 2013 

; Shovyana dan Zulkarnain, 2013). 

2.7.6 Bahan Penyusun Krim 

2.7.6.1 Emolien  

Zat penting untuk bahan pelembut kulit merupakan turunan dar lanolin dan 

derivatnya, asam lemak, hidrokarbon dan lemak alkohol. 
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2.7.6.2 Humektan  

Humektan dapat mengontrol perubahan kelembapan di antara produk dan 

udara, baik didalam dan diluar kulit. Bahan yang biasanya digunakan yaitu gliserin, 

propilenglikol dan sorbitol yang dapat menahan air agar tidak menguap dan dapat 

menarik air dari udara dan dapat digunakan untuk mencegah pengeringan pada 

sediaan  (Ansel, 2014;Wardiah, 2015). 

2.7.6.3 Bahan Pengemulsi 

Bahan pengemulsi digunakan untuk meningkatkan dan mempertahankan 

dispersi partikel cair yang sangat halus di dalam pembawa yang tidak saling 

tercampurkan. Bahan pengemulsi harus disesuaikan dengan jenis dan sifat krim. 

Sebagai bahan pengemulsi krim dapat digunakan emulgid, setasium, lemak bulu 

domba. Setil alkohol, stearil alkohol, PEG (Ansel, 2014;Syamsuni, 2006). 

2.7.6.4 Pengawet 

Bahan pengawet dapat mencegah pertumbuhan jenis mikroorganisme yang 

paling mungkin menjadi kontaminan sediaan, pengawet harus tercampur sempurna 

dengan seluruh bahan formulasi lainnya dan tidak mengganggu bahan formulasi 

lain; serta bahan formulasi lain juga tidak mengganggu efektivitas bahan pengawet. 

Bahan yang sering digunakan yaitu metil paraben (nipagin) (0,12-0,18%) dan propil 

paraben (nipasol) (0,02-0,05%) (Ansel, 2014;Syamsuni, 2006). 

2.7.6.5 Antioksidan 

Antioksidan digunakan untuk meningkatkan stabilitas obat atau komponen 

terhadap oksidasi (Jones, 2008). Bahan yang sering digunakan sebagai antioksidan 

yaitu BHT. 

2.7.7 Pembuatan Krim 

Pembuatan sediaan krim berdasarkan prinsip utama, yaitu: 

a. Dalam pembuatan krim, kebersihan sangatlah penting, semua permukaan, 

spatula, dan peralatan lain harus dibersihkan menggunakan Industrial denatured 

alcohol (IDA) (Alkohol Denaturasi Industri). IDA lebih baik daripada aquadest 

yang baru dididihkan dan didinginkan karena akan cepat menguap dan tidak 

meninggalkan residu. 

b. Selalu membuat jumlah berlebih karena mungkin untuk memindahkan seluruh 

sediaan kim ke dalam wadah terakhir. 
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c. Pisahkan bahan-bahan yang larut dan dapat / tidak dapat bercampur dengan fase 

air dan fase minyak. Larutan bahan-bahan yang larut dalam air ke dalam fase air. 

d. Lebur basis lemak menggunakan cawan penguap diatas penangas air pada suhu 

terendah. Peleburan dimulai dari basis yang memiliki titik lebur paling tinggi. 

Kemudian didinginkan pada suhu 60°C (pemanasan yang berlebih dapat 

menyebabkan emulgator mengalami denaturasi dan menggunakan stabilitas 

sediaan). 

e. Bahan-bahan yang dapat larut / bercampur pada fase minyak harus diaduk 

sampai lebur. 

f. Suhu fase air harus disesuaikan pada suhu 60 °C  

g. Fase terdispersi harus ditambahkan ke dalam fase pendispersi pada suhu yang 

sama. Sediaan dengan tipe (M/A) tambahkan minyak ke dalam air sedangkan 

sediaan dengan tipe (A/M ) tambahkan air ke dalam minyak. 

h. Aduk hasil emulsi yang terbentuk dengan kuat hingga terbentuk sediaan tanpa 

terkontaminasi udara. Jangan mempercepat proses pendinginan karena hanya 

akan menghasilkan sediaan yang buruk (Langley dan Belcher, 2014). 

 

2.8 Uji Karakteristik Fisik Sediaan Krim  

2.8.1 Uji Organoleptis 

 Pada uji organoleptis dilakukan untuk melihat perubahan dalam warna, bau 

dan bentuk (Elya et al., 2013). 

2.8.2 Uji Pengukuran pH 

 Pada uji pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter yang 

dikaliberasi menggunakan larutan buffer standart pH 4,0 dan pH 7,0 (Elya et al., 

2013). Uji pengukuran pH ini dilakukan untuk mengetahui pH krim apakah sesuai 

dengan pH kulit (Triayu, 2009). Rentang pH kulit yaitu 4,0-6,5 (Ali and 

Yosipovitch, 2013).  

2.8.3 Uji Viskositas 

 Pada uji viskositas menggunakan viskometer Brookfield (Dewi dkk, 2014). 

Pengujian viskositas bertujuan untuk menentukan nilai kekentalan suatu zat. 

Semakin tinggi nilai viskositasnya maka semakin tinggi tingkat kekentalan zat 
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tersebut (Supomo dkk, 2014). Syarat viskositas untuk sediaan krim yaitu 2000-

50000 Cps (SNI, 1996). 

2.8.4 Uji Daya Sebar 

 Pada uji daya sebar digunakan untuk mengetahui kecepatan penyebaran krim 

pada kulit yang sedang diobati dan untuk mengetahui kelunakan dari sediaan 

tersebut untuk dioleskan pada kulit (Triayu, 2009). Daya sebar sediaan semisolid 

yang baik yaitu 50-70 mm (Voight, 1994).Pada uji tipe krim digunakan untuk 

mengetahui tipe krim minyak dalam air (M/A) atau air dalam minyak (A/M) 

(Depkes RI, 1985). 

2.8.5 Uji Tipe Emulsi  

 Pada uji tipe krim digunakan untuk mengetahui tipe krim minyak dalam air 

(M/A) atau air dalam minyak (A/M) (Depkes RI, 1985). 

2.8.6 Uji Homogenitas 

Pada uji homogenitas dalam sediaan krim untuk mengetahui sediaan 

homogen dan bebas dari partikel-partikel yang masih menggumpal (Wibowo dkk, 

2017). 

 

2.9 Komponen Tambahan Dalam Formula 

2.9.1 Asam Stearat 

 

Gambar 2.4 Struktur kimia Asam stearate (Rowe et al., 2009). 

Asam stearat memiliki sinonim Acid cetylacetic, Crodacid, E570, Edernol. 

Dengan rumus molekul (C18H36O2) dan berat molekul 284.47. Pemerian kristal 

padat warna putih atau sedikit kekuningan, sedikit berbau, mengkilap, dan berasa 

seperti lemak. Kelarutan Sangat larut dalam benzen, CCl4, kloroform dan eter, larut 

dalam etanol (95%), praktis tidak larut dalam air. Suhu lebur 69 – 70 °C, 

inkompaktibilitas dengan logam hidroksi. Asam stearat dalam sediaan topikal 

digunakan sebagai emulgator 1-20%. Sebagian dari asam stearat dinetralkan 

dengan alkalis atau TEA untuk memberikan tekstur krim yang elastik (Rowe et al., 

2009). 
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2.9.2 Trietanolamin  

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Kimia Trietanolamin (Rowe et al., 2009). 

Trietanolamin memiliki sinonim TEA, triethylolamin, 

trihydroxytriethylamine. Dengan sinonim (C6H15NO3) dan berat molekul 149,19. 

Trietanolamin merupakan Cairan jernih, tidak berwarna hingga kuning pucat 

dengan bau amoniak dan kental. Larut dalam metanol, air, aseton, dan karbon  

tetraklorida. Trietanolamin dalam sediaan topikal dapat digunakan sebagai 

emulgator (2-4%). Trietanolamin merupakan bahan yang banyak digunakan dalam 

sediaan topikal seperti emulsi. Bersifat higroskopis, Trietanolamin akan berubah 

warna menjadi coklat apabila terpapar oleh udara dan cahaya langsung. Bila 

dicampur dalam proporsi yang seimbang dengan asam lemak seperti asam oleat 

atau atam stearat akan membentuk sabun anionik yang berguna seperti bahan 

pengemulsi yang menghasilkan emulsi tipe M/A dengan pH 8 (Rowe et al., 2009). 

2.9.3 Cera Alba 

Cera Alba atau malam putih memiliki sinonim white beeswax. Memiliki 

pemerian Padatan putih kekuningan, sedikit tembus cahaya   dalam keadaan lapisan 

tipis, bau khas lemah, dan bebas bau  tengik. Bobot jenis < 0,95. Kelarutan tidak 

larut air, agak sukar larut dalam etanol dingin. Suhu lebur 61-65 °C. 

Inkompatibilitas dengan bahan pengoksidasi. Penggunaan bahan pembentuk basis 

5-20% (Rowe et al., 2009). Cera alba atau malam putih merupakan hasil pemurnian 

pengelantangan Malam Kuning yang diperoleh dari sarang lebah Apis mellifera 

Linne’ (Familia Apidae) dan memenuhi syarat uji kekeruhan penyabunan (DepKes 

RI, 1995). Dalam sediaan farmasi, cera alba digunakan untuk meningkatkan 

konsistensi krim dan salep, dan untuk mentstabilkan emulsi air dalam minyak 

(Rowe et al., 2009). 

2.9.4 Parafin Cair 

Parafin Cair memiliki sinonim Avatech, Drakeol, heavy mineral oil, heavy 

liquid petrolatum, liquid petrolatum, paraffin oil, paraffinum liquidum, Sirius, 
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white mineral oil. Pemerian Paraffin cair transparan, tidak berwarna, tanpa 

fluoresensi pada cahaya, cairan berminyak yang kental, berbau minyak ketika 

dipanaskan dan tidak berbau ketika dingin. Kelarutan praktis Tidak larut dalam 

etanol 95%, air, gliserin, larut dalam aseton, benzen, kloroform, karbon  

disulfida, eter dan petrolatum eter. Bercampur / dengan minyak fixed oils dan 

folatil. Parafin Cair dalam sediaan topikal dapat digunakan sebagai Bahan 

pembentuk basis  (Rowe et al., 2009). 

2.9.5 Vaselin Album 

Vaselin Album memiliki sinonim White petrolatum. Pemerian Berwarna 

putih, tembus cahaya, tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutan Praktis tidak larut 

dalam aseton, etanol, gliserin dan air,larut dalam benzene, kloroform, eter,  

heksan dan minyak menguap (Rowe et al., 2009). Vaselin Album dalam sediaan 

topikal dapat digunakan sebagai Bahan pembentuk basis (10-30%) (Rowe et al., 

2009). Vaselin album atau vaselin putih merupakan campuran yang dimurnikan dari 

hidrokarbon setengah padat, diperoleh dari minyak bumi dan keseluruhan atau 

hampir keseluruhan dihilangkan warnannya. Dapat mengandung sebagai 

stabilitator yang sesuai (DepKes RI, 1995). 

2.9.6 Propilenglikol 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur Kimia Propilenglikol (Rowe et al., 2009). 

Propilenglikol memiliki sinonim Methyl etylene glycol, Methl glycol, E1520. 

Dengan rumus molekul (C3H8O2) dan berat molekul 76,09. Pemerian Tidak 

berwarna kental, praktis tidak berbau, cair, dengan rasa manis, rasa sedikit pedas 

sama seperti gliserin. Kelarutan Larut dalam aseton, etanol 95%, kloroform, gliserin 

dan air, larut dalam 6 bagian eter, tidak larut dalam minyak mineral tetapi dapat 

melarutkan beberapa minyak. Propilenglikol dalam sediaan topikal dalam 

digunakan sebagai Sebagai humektan 1-15% (Rowe et al., 2009). 
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2.9.7 Metil Paraben  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur Kimia Metil Paraben (Rowe et al., 2009). 

Metil Paraben memiliki sinonim Aseptoform, CoSept M, 4-hydroxybenzoic 

acid methyl ester, Methyl Chemosept, Nipagin M, Solbrol. Dengan rumus molekul 

(C8H8O3) dan berat molekul 152,15. Pemerian Hablur kecil, tidak berwarna atau 

serbuk hablur, tidak berbau atau berbau khas lemah, mempunyai sedikit rasa 

hambar dan putih. Inkompatibilitas Aktivitas antimikroba berkurang dengan 

adanya surfaktan anionik seperti polisorbat 80 karena miselisasi. Namun dengan 

penambahan 10% propilenglikol menunjukkan efek potensiasi dan mencegah 

interaksi antara paraben dengan polisorbat 80. Kelarutan Sukar larut dalam air dan 

benzen, mudah larut dalam etanol dan dalam eter, larut dalam minyak, 

propilenglikol, dan dalam gliserol (Depkes RI, 1995). Metil Paraben dalam sediaan 

topikal dapat digunakan sebagai pengawet. 

2.9.8 Propil Paraben  

Gambar 2.8 Struktur Kimia Propil Paraben (Rowe et al., 2009). 

Metil Paraben memiliki sinonim Aseptoform P, Cosept P, Nipasol M, 

Propagin, Propyl Aseptoform. Dengan rumus molekul (C10H12O3) dan berat 

molekul 180,20. Pemerian Kristal putih, tidak berasa dan tidak berbau (Rowe et al., 

2009). Kelarutan Sangat sukar larut dalam air, larut dalam 3,5  bagian etanol 95%  

P, dalam 3 bgian aseton P, dalam 40 bagian minyak lemak, dalam 140 bagian 
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gliserol P  dan mudah larut dalam larutan alkali hidroksida. Propil paraben dalam 

sediaan farmasi dapat digunakan Sebagai pengawet  (Depkes RI, 1995). 

2.9.9 Butil Hidroksi Toluena  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Struktur Kimia Butil Hidroksi Toluena (Rowe et al., 2009). 

Butil Hidroksi Toluena memiliki sinonim 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol; 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol; hydroxytoluene; butylated hydroxytoluene. Dengan 

rumus molekul (C15H24O) dan berat molekul 220,35. Memiliki titik lebur pada suhu 

70 °C dan titik didih pada suhu 265°C dengan pemerian Serbuk kristal atau padat 

kuning putih atau pucat dengan aroma fenolik yang samar. Kelarutan Praktis tidak 

larut dalam air, propilenglikol,  gliserin, larutan hidroksida dan asam mineral encer. 

Bebas larut dalam benzen  etanol 95%, aseton, toluen, eter metanol, berbagai 

minyak dan minyak mineral. Butil Hidroksi Toluena dalam sediaan topikal dapat 

digunakan sebagai Sebagai antioksidan dalam kosmetik, obat-obatan dan makanan. 

Dapat digunakan sebagai antivirus pada sediaan topikal, BHT digunakan sebagai 

antioksidan dengan rentang kadar 0,0075-0,1% (Rowe et al., 2009). 

2.9.10 Aquades 

Aquades memiliki sinonim Aqua, Aqua purificata, Hydrogen oxide. Dengan 

berat molekul 18,02, memiliki pemerian Cairan jernih, tidak berwarna, tidak 

berbau, tidak berasa. Aquades banyak digunakan untuk bahan baku, bahan dan 

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

farmasi dan intermediet, dan reagen nalitis. Nilai spesifik dari air yang digunakan 

untuk aplikasi tertrntu dalam konsentrasi hingga 100% (Rowe et al., 2009).  

 




