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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Bakteri Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri dengan karakteristik 

gram negatif, berbentuk batang dan aerob obligat (Suyono dan Salahudin, 2011). 

Pseudomonas aeruginosa bersifat patogenik yang hanya berada di daerah yang 

tidak terdapat pada pertahanan tubuh yang normal dan juga bakteri Pseudomonas 

aeruginosa dapat menyebabkan infeksi kulit (Brooks et al., 2008).   

Pemanfaatan tanaman yang dapat mengobati infeksi kulit adalah Bawang 

Dayak (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.). Bawang Dayak mengandung senyawa 

naphtoquinone yang memiliki aktivitas antimikroba (Insanu et al., 2014). Ekstrak 

umbi Bawang Dayak dengan pelarut etanol 96% dapat dimanfaatkan sebagai 

antibakteri dengan rentang konsentrasi terendah 2 mg/ml dan konsentrasi tertinggi 

10 mg/ml dapat menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa (Dini 

Harlita et al., 2018). Untuk memudahkan pemanfaatan Bawang Dayak sebagai 

antibakteri maka dibuat sediaan krim. 

Krim merupakan bentuk sediaan semipadat mengandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Kelebihan krim 

merupakan dapat lebih cepat melepaskan bahan aktif ke dalam kulit sehingga 

absorpsi obat ke dalam kulit lebih cepat (DepKes RI, 2014). 

Pada penelitian ini dipilih sediaan krim antibakteri dengan tipe (M/A). Krim 

tipe (M/A) merupakan suatu sediaan semipadat berupa emulsi yang mengandung 

air tidak kurang dari 60% dan digunakan untuk pemakaian luar (Ikhsanudin, 2012).  

Krim dengan tipe (M/A) lebih disukai daripada krim dengan krim tipe (A/M) karena 

lebih mudah untuk dicuci dengan menggunakan air dan tidak licin saat digunakan 

di kulit (Lachman et al., 1994).  

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilakukan pengujian formula krim 

antibakteri ekstrak etanol Bawang Dayak dengan konsentrasi 2%, 4% dan 6%. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik fisik 

(organoleptis, pH, viskositas, daya sebar, tipe emulsi, homogenitas) sediaan krim 

ekstrak etanol Bawang Dayak dengan konsentrasi 2%, 4% dan 6% dan mengetahui 
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pengaruh konsentrasi ekstrak etanol bawang dayak 2%, 4% dan 6% dalam sediaan 

krim terhadap zona hambat pada Pseudomonas aeruginosa.   
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual. 
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Menyebabkan infeksi kulit 

(Brooks et al., 2008) 

Dibuat formula sediaan krim ekstrak etanol Bawang Dayak dengan 

konsentrasi 2%, 4% dan 6% 

Krim tipe (M/A) lebih mudah untuk dicuci dengan menggunakan air   

dan tidak licin saat digunakan di kulit (Lachman et al., 1994). 

 

Peningkatan konsentrasi ekstrak etanol Bawang Dayak dalam sediaan krim 

akan memberikan pengaruh terhadap karakteristik fisik sediaan dan terdapat 

peningkatan zona hambat antibakteri pada Pseudomonas aeruginosa. 

Untuk uji karakteristik fisik dilakukan evaluasi organoleptis, pH, viskositas, 

daya sebar, tipe emulsi, homogenitas dan pemeriksaan zona hambat 

antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa 




