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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan Tentang Tanaman Bawang Dayak 

2.1.1 Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) 

Bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) adalah tanaman asli yang 

berasal dari pulau Kalimantan yang telah digunakan secara turun – temurun sebagai 

obat tradisional masayarakat Dayak (Harlita et al., 2018). Salah satu khasiat dari 

bawang dayak adalah untuk mengobati penyakit kulit apabila kondisi tubuh sedang 

menurun. Secara empiris, umbi bawang dayak dikenal dapat mengobati bisul dan 

penyakit kulit lainnya. Pada penggunaanya parutan bawang dayak dapat ditempelkan 

kebagan tubuh yang terluka atau diminum sebagai rebusan (Novaryatiin dkk, 2018) 

2.1.3 Klasifikasi Bawang Dayak 

Gambar 2.1 Bawang Dayak (Galingging, 2009). 

Secara taksonomi, tanaman bawang dayak memiliki jalur klasifikasi yaitu:  

Kerajaan  : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta  

Sub Divisi : Angiospermae  

Kelas  : Monocotyledonae  

Bangsa  : Liliales   

Suku  : Iridaceae  

Marga  : Eleutherine  

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

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6072726/#b12-tlsr-29-2-39
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2.1.2 Ciri - Ciri Fisik Bawang Dayak 

Bawang Dayak meiliki ciri morfologi yaitu umbi yang berwarna merah 

menyala dengan permukaan yang sangat licin. Letak daun berpasangan dengan bentuk 

daun bersirip ganda. Tipe pertulangan daun sejajar dengan tepi daun licin dan bentuk 

daun seperti pita berbentuk garis. Selain digunakan sebagai tanaman obat tanaman ini 

juga digunakan sebagai tanaman hias karena bentuk bunganya indah dengan warna 

putih yang memikat (Galingging, 2009). 

2.1.4 Kandungan Kimia  

Bawang dayak mengandung tiga kelompok senyawa yaitu anthraquinon, 

naphtalen, dan naphtoquinon. Senyawa tersebut telah di isolasi dari bawang dayak 

seperti pada tabel berikut. 

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

Nama Senyawa  Kelompok Senyawa  

Eleutherin  

Isoeleutherin  

Eleutherinoside A  

Eleutherinol  

Eleuthraquinone A  

Eleutherol  

Elecanacin  

Isoeleutherol  

Hongconin  

Eleuthraquinone B  

Eleutherinol  

Eleuthoside A  

Eleuthoside B  

Eleutherinoside B  

Naphtoquinone 

Naphtoquinone 

Naphtoquinone 

Anthraquinone 

Anthraquinone 

Naphtalene 

Naphtalene 

Naphtalene 

Naphtalene 

Naphtalene 

Naphtalene 

Naphtalene 

Naphtalene 

Naphtalene 

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa bawang dayak memiliki aktivitas 

antimikroba yang baik karena adanya kandungan naphtoquinon. Diyakini bahwa 

naphtoquinonlah yang memengaruhi transpor elektron di komponen sel (Insanu et al, 

2014). 
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Penapisan fitokimia dilakukan terhadap serbuk simplisia dan ekstrak. Hasil 

penapisan yang diperoleh kemudian dibandingkan terhadap pustaka. Hasil penapisan 

fitokimia simplisia dan ekstrak umbi bawang dayak dapat dilihat pada Tabel II.2 

 

Tabel II. 2 Fitokimia Umbi Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) 

(Puspadewi dkk, 2013) 

 

Hasil penapisan fitokimia terhadap simplisia dan ekstrak etanol menunjukkan 

bahwa telah ditemukan semua senyawa metabolit sekunder pada tanaman. secara 

kualitatif, kecuali saponin. Data tersebut memberikan kenyataan bahwa umbi bawang 

dayak mempunyai aktivitas biologi khususnya sebagai antimikroba. (Puspadewi dkk, 

2013) 

Senyawa alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri dan mekanisme 

penghambatan dengan mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel 

bakteri sehingga lapisan dinding sel terbentuk tidak secara utuh dan menyebabkan 

kematian sel tersebut. Selain itu, alkaloid juga menghambat pembentukan sintesis 

protein sehingga dapat mengganggu metabolisme bakteri. 

 

 

Senyawa Indentifikasi 

Simplisia Ekstrak 

Alkaloid + + 

Flavonoid + + 

Kuinon + + 

Polifenol + + 

Saponin + - 

Steroid/Triterpenoid + + 

Monoterpenoid/Seskuiterpen + + 

Tanin + + 
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Senyawa flavonoid merupakan senyawa antibakteri yang mamiliki kemampuan 

mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel. Mekanisme 

penghambatannya dengan cara merusak dinding sel yang terdiri atas lipid dan asam 

amino yang akan bereaksi dengan gugus alkohol pada senyawa flavonoid. (Heni dkk, 

2015) 

Mekanisme kerja senyawa terpenoid sebagai zat antibakteri diduga melibatkan 

kerusakan membran oleh senyawa lipofilik. Terpenoid dapat bereaksi dengan porin 

(protein transmembran) pada membran luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan 

polimer yang kuat dan merusak porin, mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri 

sehingga sel bakteri kekurangan nutrisi, pertumbuhan bakteri terhambat atau mati. 

(Haryati dkk, 2015) 

2.1.5 Khasiat Dan Kegunaan 

Bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) merupakan tanaman asli 

yang berasal dari pulau Kalimantan yang telah diguanakan secara turun – temurun 

sebagai obat tradisional masayarakat dayak. Secara empiris bawang dayak sudah di 

pergunakan sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes, 

tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, sembelit, bisul, stroke dan juga sebagai 

minuman herbal pada ibu postpartum (Harlita et al, 2018). 

Dari penelitian yang di lakukan oleh Novaryatiin (2018), pada hasil uji daya 

hambat menunjukkan bahwa ekstrak etanol umbi bawang dayak dengan konsentrasi 

1%, 5%, 10% dan 15% mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphyloccocus 

epidermidis 

2.2 Kulit 

2.2.1 Definisi Kulit 

Kulit adalah pembungkus tubuh yang elastis dan terletak paling luar yang 

berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan hidup manusia dan 

merupakan bagian tubuh yang terberat dan terluas. Ukuran kulit yaitu kira-kira 15% 

dari berat tubuh dan luas kulit orang dewasa 1,5 𝑚2. Bagian kulit sangat kompleks, 

elastis dan sensitif, serta sangat bervariasi pada keadaan iklim, umur, jenis kelamin, ras 
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tertentu, dan juga bergantung pada lokasi tubuh serta memiliki variasi mengenai 

lembut, tipis, dan tebalnya. (Djuanda, 2007). 

2.2.2 Anatomi Kulit 

 

Gambar 2.2 Struktur Anatomis Kulit (Mescher, 2010) 

Kulit secara anatomis terbagi menjadi tiga bagian lapisan utama, yaitu: 

1. Lapisan Epidermis: 

Lapisan epidermis tebalnya relatif, bervariasi dari 75- 150µ, kecuali pada 

telapak tangan dan kaki lebih tebal; terdiri dari stratum korneum dan lapisan 

Malpighi, terdapat desmosom, melanosit dan lain-lain. (Garna, 2001) 

Lapisan epidermis pada kulit tersususn atas beberapa bagian berturut turut 

dari lapisan dalam ke lapisan luar, yaitu: 

a. Stratum Basale 

Lapisan basal merupakan lapisan epidermis paling bawah dan berbatas dengan 

dermis. Dalam lapisan basal terdapat melanosit. Melanosit adalah sel dendritik 

yang membentuk melanin. Melanin berfungsi melindungi kulit terhadap sinar 

matahari. 

b. Stratum Spinosum 

Lapisan malpighi atau disebut juga prickle cell layer (lapisan akanta) 

merupakan lapisan epidermis yang paling kuat dan tebal. Terdiri dari beberapa 

lapis sel yang berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda akibat adanya 

mitosis serta sel ini makin dekat ke permukaan makin gepeng bentuknya. Pada 

lapisan ini banyak mengandung glikogen. 
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c. Stratum Granulosum 

Lapisan granular terdiri dari 2 atau 3 lapis sel gepeng, berisi butir-butir (granul) 

keratohialin yang basofilik. Stratum granulosum juga tampak jelas di telapak 

tangan dan kaki. 

d. Stratum Lusidum 

Lapisan lusidum terletak tepat di bawah lapisan korneum. Terdiri dari selsel 

gepeng tanpa inti dengan protoplasma yang berubah menjadi protein yang 

disebut eleidin. 

e. Stratum Korneum. 

Lapisan tanduk merupakan lapisan terluar yang terdiri dari beberapa lapis sel-

sel gepeng yang mati, tidak berinti, dan protoplasmanya telah berubah menjadi 

keratin. Pada permukaan lapisan ini sel-sel mati terus menerus mengelupas 

tanpa terlihat. (Djuanda, 2007) 

2. Lapisan Dermis 

Ketebalan dermis bervariasi di berbagai tempat tubuh, biasanya 1-4mm. Dermis 

merupakan jaringan metabolik aktif, mengandung kolagen, elastin, sel saraf, 

pembuluh darah dan jaringan limfatik. Juga terdapat kelenjar ekrin, apokrin, 

sebaseus di samping folikel rambut. (Garna, 2001) 

Lapisan dermis pada kulit terdiri dari dua bagian, yaitu: 

a. Stratum Papilaris  

Lapisan stratum papilaris tersusun lebih longgar, ditandai oleh adanya papila 

dermis yang jumlahnya bervariasi antara 50 – 250/mm2 . Jumlahnya terbanyak 

dan lebih dalam pada daerah di mana tekanan paling besar, seperti pada telapak 

kaki. Sebagian besar papila mengandung pembuluh-pembuluh kapiler yang 

memberi nutrisi pada epitel di atasnya.  

b. Stratum Retikularis  

Lapisan stratum retikularis  lebih tebal dan dalam. Berkas-berkas kolagen kasar 

dan sejumlah kecil serat elastin membentuk jalinan yang padat ireguler. Pada 

bagian lebih dalam, jalinan lebih terbuka, rongga-rongga di antaranya terisi 

jaringan lemak, kelenjar keringat dan sebasea, serta folikel rambut. Serat otot 
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polos juga ditemukan pada tempat-tempat tertentu, seperti folikel rambut dan 

preputium. Pada kulit wajah dan leher, serat otot skelet menyusupi jaringan ikat 

pada dermis. Otot-otot ini berperan untuk ekspresi wajah. 

3. Lapisan Hipodermis (Subkutan) 

Sebuah lapisan subkutan di bawah retikularis dermis disebut hipodermis. 

Lapisan ini berupa jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus 

terorientasi terutama sejajar terhadap permukaan kulit, dengan beberapa di 

antaranya menyatu dengan yang dari dermis. Pada daerah tertentu, seperti 

punggung tangan, lapis ini meungkinkan gerakan kulit di atas struktur di 

bawahnya. Di daerah lain, serat-serat yang masuk ke dermis lebih banyak dan 

kulit relatif sukar digerakkan. Sel-sel lemak lebih banyak daripada dalam 

dermis. Jumlahnya tergantung jenis kelamin dan keadaan gizinya. Lemak 

subkutan cenderung mengumpul di daerah tertentu. Tidak ada atau sedikit 

lemak ditemukan dalam jaringan subkutan kelopak mata atau penis, namun di 

abdomen, paha, dan bokong, dapat mencapai ketebalan 3 cm atau lebih. Lapisan 

lemak ini disebut pannikulus adiposus. (Kalangi, 2013) 

2.2.3 Penetrasi Obat Melalui Kulit 

Penetrasi melalui stratum korneum terjadi karenaproses difusi melalui dua 

mekanisme, yaitu: 

1. Absorbsi Transepidermal 

Jalur absorbsi transepidermal merupakan jalur utama bila di bandingkan 

dengan jalur melalui kelenja kelenjar lainnya, luas permukaan epidermal 100 

sampai 1000 kali lebih luas dari permukaan kelenjar-kelenjar tersebut. Lapisan 

penentu pada kulit yang menunjang absorbsi transepidermal adalah stratum 

koreneum, yang tealah di buktikan bahwa apabila terjadi kerusakan atau 

perubahan pada lapisan ini akan memperbesar laju difusi suatu obat karena 

terjadi permeabilitas pada stratum korneum yang melalui dua jalur, yaitu jalur 

trans seluler yang berarti jalur yang melalui ruang antar sel. Penetrasi trans 

epidermal melalui dua tahap. Pertama, pelepasan obat dari pembawa ke stratum 

koneum, tergantung koofisien partisi obat dalam pembawa dan stratum 
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korneum. Kedua, difusi melalui epidermis dan dermis dibantu oleh aliran 

pembuluh darah dalam lapisan dermis. 

2. Absorbsi Transappendageal 

Jalur absorbsi transappendageal merupakan jalur masuknya obat melalui 

folikel rambut dan kelenjar keringat di sebabkan adanya pori pori di antaranya, 

sehigga kemungkinan obat terpenetrasi.  

Penetrasi obat melalui jalur transepidermal labih baik daripada jalur 

tranassapendageal. Karena luas permukaan pada jalur transeppandageal lebih 

kecil (Anwar, 2012). 

2.3 Infeksi 

2.3.1 Definisi Infeksi 

Penyakit infeksi merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

patogen yang masuk ke dalam tubuh, berkembang biak dan menimbulkan penyakit. 

Kebanyakan penyakit infeksi terdapat di daerah tropis seperti Indonesia, bahkan ada 

yang bersifat endemik menetap berada dalam masyarakat pada suatu tempat atau 

populasi tertentu (Fatimah dkk, 2016). 

2.3.2 Infeksi Piogenik 

Infeksi piogenik merupakan infeksi yang ditandai dengan terjadinya 

peradangan local yang parah dan biasanya dengan pembentukan nanah (pus). Infeksi 

piogenik dikarenakan adanya invasi dan multiplikasi mikroorganisme pathogen di 

jaringan sehingga mengakibatkan luka pada jaringan dan berlanjut menjadi penyakit, 

melalui berbagai mekanisme seluler dan umumnya disebabkan oleh salah satu kuman 

piogenik  

Infeksi piogenik menyebabkan beberapa penyakit umum, diantaranya 

impetigo, osteomyelitis, sepsis, artritis septik, spondylodiscitis, otitis media, sistitis dan 

meningitis. Infeksi piogenik menghancurkan neutrophil melalui pelepasan leukosidin 

sehingga terbentuk abses. 

Luka infeksi pada permukaan kulit mudah di kolonisasi oleh berbagai macam 

mikrorganisme. Beberapa penelitian menunjukkan adanya beberapa macam kuman 
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berbeda yang diisolasi dari pasien yang tinggal di area dengan geografis berbeda. 

Mikroorganisme yang enyebabkan radang adalah golongan kuman piogenik. 

Kelompok kuman piogenik terdiri dari banyak spesies yang tersebar luas di 

tubuh manusia. Diantaranya yang paling umum adalah Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Streptococcus 

pneumonia, Klebsiella pneumonia, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, 

Neisseria gonorrhoeae, Mycobacterium tuberculosis dan lain-lain (Ekawati dkk, 

2018). 

2.4 Tinjauan Staphylococccus epidermidis 

2.4.1 Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus epidermidis adalah bakteri gram positif yang bersifat komensal 

bagi manusia, bakteri ini telah lama di anggap sebagai bakteri yang non patogenik, 

yang sekarang di akui sebagai bakteri patogenik oportunistik (Cherifi et al, 2013).  

Staphylococcus epidermidis merupakan bagian dari normal flora pada jaringan 

epitel manusia, namun bakteri ini dapat menyebabkan berbagai penyakit karena bakteri 

ini memiliki sifat oportunistik yaitu dapat menginfeksi tubuh ketika sistem kekebalan 

tubuh sedang menurun. Staphylococcus epidermidis dapat muncul sebagai patogen 

yang menyebabkan berbagai infeksi (Chessa et al, 2015). 

2.4.2 Klasifikasi Staphylococcus epidermidis  

Menurut (Jawetz et al.,2001) klasifikasi dari bakteri Staphylococcus 

epidermidis adalah sebagai berikut: 

Divisi : Eukariota 

Kelas : Schizomycetes 

Ordo : Eubacteriales 

Famili : Micriciccaceae 

Genus : Staphylococcus 

Spesies: Staphylococcus epidermidis 
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2.4.3 Karakteristik dari Staphylococcus epidermidis 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bakteri Staphylococcus epidermidis (Karimela, 2018) 

Staphylococcus epidermidis memiliki beberapa karakteristik, antara 

lain (Jawetz dkk., 2001) :  

1. Bakteri gram positif, koagulase negatif, katalase positif.  

2. Aerob atau anaerob fakultatif.  

3. Berbentuk bola atau kokus ,berkelompok tidak teratur.  

4. berdiameter 0,5 - 1,5 µm.  

5. Tidak membentuk spora dan tidak bergerak, koloni berwarna putih  

6. Bakteri ini tumbuh cepat pada suhu 37°C.  

7. Staphylococcus epidermidis merupakan flora normal pada manusia.  

8. Staphylococcus epidermidis terdapat pada kulit, selaput lendir, bisul dan luka. 

Dapat menimbulkan penyakit melalui kemampuannya berkembang biak dan 

menyebar luas dalam jaringan. 

2.4.4 Patogenesis Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus epidermidis terdapat sebagai flora normal pada kulit manusia 

dan pada umumnya tidak menjadi masalah bagi orang normal yang sehat. Akan tetapi, 

kini organisme ini menjadi patogen oportunis yang menyebabkan infeksi nosokomial 

pada persendian dan pembuluh darah. Staphylococcus epidermidis memproduksi 

sejenis toksin atau zat racun. Bakteri ini juga memproduksi semacam lendir yang 

memudahkannya untuk menempel di mana-mana, termasuk di permukaan alat-alat 

yang terbuat dari plastik atau kaca. Lendir ini pula yang membat bakteri 

Staphylococcus epidermidis lebih tahan terhadap fagositosis (salah satu mekanisme 
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pembunuhan bakteri oleh sistem kekebalan tubuh) dan beberapa antibiotika tertentu 

(Sinaga, 2004). 

Staphylococcus epidermidis umumnya dapat menimbulkan penyakit 

pembengkakan (abses) seperti jerawat, infeksi kulit, infeksi saluran kemih, dan infeksi 

ginjal (Radji, 2011). Selain itu, Staphylococcus epidermidis juga dapat menimbulkan 

infeksi pada neonatus, orang-orang yang sistem kekebalannya rendah dan pada 

penderita yang menggunakan alat yang dipasang di dalam tubuh (Hart dan Shears, 

2004). 

2.5 Metode Ekstraksi 

2.5.1 Maserasi 

Metode ini menggunakan pelarut yang akan berdifusi masuk kedalam sel bahan 

yang selanjutnya senyawa aktif akan keluar akibat dari tekanan osmosis, biasanya juga 

dilakukan pengadukan dan pemanasan untuk mempercepat proses ekstraksi. Pelarut 

yang sering digunakan yaitu aseton dan etanol. Keuntungan metode ini yaitu sederhana, 

mudah, dan biaya yang murah (Ginting, 2013). Kekurangan metode ini adalah 

membutuhkan waktu yang lama dalam ekstraksi. Selain itu, rendemen yang dihasilkan 

tidak bebas dari pelarut organic (Putra dkk., 2014). 

2.5.2 Ultrasound-Assisted Solvent Extraction 

Metode ini menggunakan kativasi akustik untuk memproduksi gelembung 

kativasi untuk menghasilkan gaya gesek yang tinggi. Hal tersebut akan membantu 

merusak dinding sel sehingga pelarut dapat masuk kedalam bahan dan meningkatkan 

kontak antara pelarut dengan senyawa yang akan di ekstraksi. Keuntungan metode ini 

adalah dapat meningkatkan hasil ekstraksi, waktu ekstraksi yang singkat, 

menggunakan suhu rendah, dan volume pelarut yang sedikit (Dey dan Rathod, 2013). 

Sedangkan, kekurangan metode ini adalah membutuh-kan energi dan biaya yang besar. 

Rendemen yang dihasilkan dengan menggunakan metode ini lebih tinggi dibandingkan 

dengan menggunakan metode konvensional (Rostagno dan Prado, 2013). 
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2.5.3 Perkolasi 

Pada metode perkolasi, serbuk sampel 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 ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh 

pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak 

homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga 

membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Mukhriani, 2014) 

2.5.4 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. 

2.5.5 Reflux dan Destilasi Uap 

Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang 

dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. Uap 

terkondensasi dan kembali ke dalam labu. (Mukhriani, 2014) 

Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk 

mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama 

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

bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari 

kedua metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Seidel, 

2006). 
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2.6 Antibakteri 

2.6.1 Definisi Antibakteri 

Antibakteri adalah segolongan senyawa atau zat, baik alami maupun sintetik 

yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam 

organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Proses tersebut dilakukan 

melalui penghambatan sintesis dinding sel, sintesis protein, sintesis asam nukleat, serta 

menghambat jalur metabolisme sehingga menghancurkan struktur membran sel 

(Tenover, 2006). Suatu zat antibakteri yang ideal harus memiliki sifat toksisitas 

selektif, artinya bahwa suatu obat berbahaya terhadap parasit tetapi tidak 

membahayakan tuan rumah (hopses). Zat antibakteri dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri (bakteriostatik) dan 

antibakteri yang dapat membunuh bakteri (bakteriosid)  

Berdasarkan daya menghambat atau membunuhnya, antibakteri dibedakan 

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

luas (broad spectrum). Antibakteri yang berspektrum sempit yaitu antibakteri yang 

hanya dapat bekerja terhadap bakteri tertentu saja, misalnya hanya terhadap bakteri 

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

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

Ada dua cara untuk menghambat sintesis bakteri: 

a. Penghambatan sintesis dinding sel 

Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan dan komponen yang lain. 

Sel yang aktif secara kontiyu mensintesis peptidoglikan yang baru dan 

menempatkannya pada posisi yang tepat pada amplop sel. Antibakteri bereaksi 

dengan satu atau banyak enzim yang dibutuhkan pada proses sintesis, sehingga 

menyebabkan pembentukan dinding sel yang lemah dan menyebabkan 

pemecahan osmotik (Talaro, 2008). 

b. Penghambatan fungsi membran sel 

Sitoplasma semua sel hidup dibatasi oleh membran sitoplasma, yang 

berperan sebagai barrier permeabilitas selektif, memiliki fungsi transport aktif, 

dan kemudian mengontrol komposisi internal sel. Apabila fungsi integritas dari 
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membran sitoplasma dirusak akan menyebabkan keluarnya makromolekul dan 

ion dari sel, kemudian sel rusak atau terjadi kematian (Jawetz et al., 2005). 

2.6.2 Metode Pengujian Antibakteri 

Metode pengujian aktivitas antibakteri yaitu:  

1. Metode difusi  

Metode difusi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 

pengujian aktivitas antibakteri, metode difusi dilakukan dengan 3 cara yaitu 

metode silinder, lubang/sumuran, dam cakram kertas.  

2. 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 tiddaknya daerah hambatan di 

sekeliling silinder.  

3. 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  

4 Metode lubang / sumuran  

Metode lubang atau sumuran yaitu membuat lubang pada agar padatyang telah 

diinokulasi dengan bakteri. Pada lempeng agar yang 

telahdiinokulasikan dengan bakteri uji dibuat suatu lubang yang 

selanjutnyadiisi dengan zat antimikroba uji. Kemudian setiap lubang itu diisi 

denganzat uji. Setelah diinkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai 

denganmikroba uji, dilakukan pengamatan dengan melihat ada atau tidaknya 

zona hambatan di sekeliling lubang (Kusmiyati dan Agustini, 2007). 
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5. Metode Pengenceran  

Prinsip metode pengenceran adalah senyawa antibakteri diencerkan 

hingga diperoleh beberapa macam konsentrasi, kemudian masing-masing 

konsentrasi ditambahkan suspensi bakteri uji dalam media cair. Perlakuan 

tersebut akan diinkubasi dan diamati ada atau tidaknya pertumbuhan bakteri, 

yang ditandai dengan terjadinya kekeruhan. Larutan uji senyawa antibakteri 

pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan bakteri uji, 

ditetapkan sebagai Kadar Hambat Minimal (KHM) atau Minimal Inhibitory 

Concentration (MIC). Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut 

selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan bakteri uji 

ataupun senyawa antibakteri, dan diinkubasi selama 18-24 jam. Media cair 

yang tetap terlihat jernih setelah inkubasi ditetapkan sebagai Kadar Bunuh 

Minimal (KBM) atau Minimal Bactericidal Concentration (MBC) (Pratiwi, 

2008). 

2.6 Krim 

2.6.1 Definisi Krim 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan 

obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. (Depkes RI, 2014). Krim 

adalah sediaan setengah padat, yang berupa emulsi yang mengandung sejumlah air 

tidak kurang dari 60%. ada dua tipe krim, yaitu krim minyak dalam air (M/A) dan tipe 

air dalam minyak (A/M). Krim yang mudah di cuci menggunaan air adalah tipe krim 

minyak dalam air (M/A) yang di tujukan untuk penggunaan kosmetik. (Syamsuni, 

2006).  

Krim merupakan produk kosmetik yang mudah dan praktis digunakan dan 

didefinisikan sebagai sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan 

obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Umumnya produk krim 

terbentuk dari minyak yang dimasukkan ke dalam air pada fase minyak dan humektan. 

Krim terdiri dari 15% - 40% fase minyak dan 5% - 15% fase humektan, dengan 

karakteristik penampakannya hampir sama dengan produk lotion (Windarwati, 2011). 
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Bahan pengemulsi krim harus disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang 

dikehendaki. Sebagai bahan pengemulsi krim dapat digunakan emulgid, lemak bulu 

domba, setasium, setil alkohol, stearil alkohol, golongan sorbitan, polisorbat, PEG, dan 

sabun. Sedangkan bahan pengawet yang sering digunakan umumnya metilparaben 

(nipagin) 0,12-0,18 % dan propilparaben (nipasol) 0,02- 0,05 % (Syamsuni, 2006). 

2.6.2 Penggolongan Krim 

a. Tipe a/m, yaitu air terdispersi dalam minyak. Contohnya, cold cream. Cold 

cream adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk memberikan rasa 

dingin dan nyaman pada kulit, sebagai krim pembersih, berwarna putih, dan 

bebas dari butiran. Cold cream mengandung mineral oil dalam jumlah besar. 

b.  Tipe m/a, yaitu minyak terdispersi dalam air. Contohnya, vanishing cream. 

Vanishing cream adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk 

membersihkan, melembabkan, dan sebagai alas bedak. Vanishing cream  

sebagai pelembab (moisturizing) akan meninggalkan lapisan berminyak/film 

pada kulit (Widodo, 2013). 

2.6.3 Kualitas Dasar Krim 

 Kualias dasar krim adalah: 

1. Stabil, selama masih dipakai mengobati. Maka salep harus bebas dari 

inkompatibilitas, stabil pada suhu kamar dan kelembaban yang ada dalam 

kamar. 

2. Lunak, yaitu semua zat dalam keadaan halus dan seluruh produk menjadi 

lunak dan homogen, sebab selep digunakan untuk kulit yang teriritasi. 

3. Mudah dipakai, umumnya salep tipe emulsi adalah yang paling mudah 

dipakai dan dihilangkan dari kulit seperti krim. 

4. Terdistribusi merata, obat harus terdispersi merata melalui dasar salep padat 

atau cair pada pengobatan (Anief, 2012). 

2.6.4 Keuntungan Penggunaan Krim 

Beberapa keuntungan dari penggunaan sediaan krim, antara lain: 
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1. Mudah menyebar rata 

2. Praktis 

3. Mudah dibersihkan atau dicuci 

4. Cara kerja berlangsung pada jaringan setempat; 

5. Tidak lengket, terutama tipe m/a (Widodo, 2013) 

2.7 Uji Karakteristik Sediaan Krim (Evaluasi) 

2.7.1 Uji organoleptis 

Uji organoleptis dilakukan secara visual, komponen yang di evaluasi meliputi 

bau, warna, bentuk dan tekstur sediaan krim ekstrak etanol bawang dayak (Azkiya dkk, 

2017). 

2.7.3 Uji Homogenitas 

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

kaca arloji. Krim harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya 

biktik-bintik (Agustin, 2013). 

2.7.4 Uji pH Sediaan 

Pengukuran pH sediaan dilakukan dengan alat pH meter. Alat dikalibrasi 

terlebih dahulu sebelum digunakan. Kalibrasi dilakukan dengan larutan dapar pH 4,0 

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

dengan air dan dikeringkan dengan tisu (Erawati dkk, 2015). Pemeriksaan dilakukan 

dengan mencelupkan elektroda pH meter ke dalam sediaan krim, selanjutnya angka 

pada pH meter dibiarkan bergerak sampai menunjukkan angka tetap kemudian dicatat 

(Akhtar dkk, 2011). 

2.7.5 Uji Viskositas 

Sediaan krim dimasukkan ke dalam cup, kemudian dipasang spindle no 4 dan 

rotor dijalankan dengan kecepatan 12 rpm. Setelah viscometer brookfield 

menunjukkan angka yang stabil, hasilnya di catat kemudian dikalikan dengan faktor 

(500) (Azkiya dkk, 2017). 
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2.7.6 Uji Daya Sebar 

Sebanyak 0,5gram krim hasil formulasi ditimbang dan diletakkan diatas kaca 

yang telah dilapisi kertas grafik, kemudian diletakkan sebuah petri diatasnya dan 

dibiarkan selama 1 menit, dihitung luas daerah yang diberikan sediaan. Selanjutnya 

diberi beban pada masing-masing sediaan berturut-turut sebesar 50, 100 dan 250 gram 

dibiarkan selama 60 detik selanjutnya dihitung luas sediaan yang dihasilkan (Azkiya 

dkk, 2017). 

2.7.7 Uji Tipe Krim 

Sejumlah sediaan krim diletakan pada objek glass, kemudian tambahkan 1 tetes 

metil biru, diaduk dengan batang pengaduk. Bila metil biru tersebar merata berarti tipe 

krim yang dihasilkan adalah minyak dalam air (M/A). bila timbul bintik bintik biru 

krim yang dihasilkan tipe Air dalam minyak (A/M) (Depkes RI, 1985). 

2.8 Komponen Tambahan Dalam Formula 

2.8.1 Asam Stearate 

 

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

Asam Stearat memiliki nama lain Acidum stearicum, Dervacid, E570. Dengan 

rumus molekul 𝐶18 𝐻36𝑂2,dan molekul 284,47, serta rentang titik lebur 69°C-70°C. 

Pemerian kristal padat, berwarna putih atau agak kuning mengkilap, kristal padat atau 

bubuk putih putih atau kekuningan. Memiliki sedikit bau dan rasanya sedikit 

berlemak. Kelarutan mudah larut dalam benzena, karbon tetraklorida, kloroform, dan 

eter; larut dalam etanol (95%), heksana, dan propilen glikol; praktis tidak larut dalam 

air. Emulgator (1-20%). 

Dalam formulasi topikal, asam stearat digunakan sebagai pengemulsi dan zat 

pelarut. Ketika sebagian dinetralkan dengan alkali atau triethanolamine, asam stearat 

digunakan dalam preparasi krim. Asam stearat yang dinetralkan sebagian membentuk 

basis krim bila dicampur dengan 5–15 kali berat cairan, penampilan dan plastisitas krim 

yang ditentukan oleh proporsi alkali yang digunakan (Rowe et al, 2009). 
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2.8.2 Trietanolamin (TEA) 

 

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

 Trietanolamin memiliki sinonim TEA, Tealan; triethylolamine, 

trihydroxytriethylamine. Dengan rumus molekul 𝐶6𝐻15𝑁𝑂3, dan berat molekul 

149,19,serta rentang titik lebur 20–21°C. Pemerian cairan kental berwarna bening, 

tidak berwarna sampai pucat, memiliki sedikit bau amoniak. Kelarutan larut dalam 

aseton, metanol, air, karbon dan tetraklorida, dalam 24 bagian benzena dan 63 bagian 

etil eter. Digunakan sebagai Emulgator (2-4%). 

Ketika dicampur dalam proporsi yang sama dengan asam lemak, seperti asam 

stearat atau asam oleat, trietanolamin membentuk sabun anionic dengan pH sekitar 8, 

yang dapat digunakan sebagai zat pengemulsi untuk menghasilkan emulsi minyak 

dalam air berbutir halus, stabil. Konsentrasi yang biasanya digunakan untuk 

emulsifikasi adalah 2-4% v/v trietanolamin dan 2–5 kali lipat asam lemak (Rowe et al, 

2009). 

2.8.3 Cera Alba 

 Cera Alba memiliki nama lain malam putih, E90. Warna putih atau sedikit 

berwarna kuning, lembaran atau butiran halus dengan sedikit tembus cahaya, baunya 

mirip dengan lilin kuning tetapi kurang kuat, rasa hambar. Titik lebur 61–65°C. 

Kegunaanya adalah sebagai bahan tambahan, di gunakan untuk menstabilkan sediaan 

krim 

Cera alba (malam putih) adalah bentuk malam kuning kimia yang diputihkan 

dan digunakan dalam aplikasi serupa: misalnya, untuk meningkatkan konsistensi krim 

dan salep, dan untuk menstabilkan emulsi air dalam minyak. Malam putih digunakan 

untuk memoles tablet yang dilapisi gula dan untuk menyesuaikannya 

titik lebur supositoria (Rowe et al., 2009). 



23 
 

   
 

2.8.4 Parafin Cair 

 Parafin Cair memiliki banyak nama lain yaitu avatech, drakeol, heavy mineral 

oil, heavy liquid petrolatum, liquid petrolatum, paraffin oil, paraffinum liquidum, 

Sirius, 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. Parafin cair 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. Digunakan sebagai 

bahan pembentuk basis. 

Parafin terutama digunakan dalam formulasi farmasi topikal sebagai komponen 

krim dan salep. Dalam salep, dapat digunakan untuk menambah titik lebur formulasi 

atau menambah kekakuan (Rowe et al., 2009). 

2.8.5 Vaselin Album  

Vaselin Album memiliki sinonim white petrolatum. Pemeriannya yaitu berwarna 

putih, tembus cahaya, tidak berbau dan tidak berasa. Vaselin album praktis tidak larut 

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

minyak menguap. Kegunaannya sebagai bahan pembentuk basis (10-30%) (Rowe et 

al., 2009). 

2.8.6 Propilenglikol 

 

Gambar 2.6 Struktur Kimia Propilenglikol 

Propilenglikol memiliki nama lain  methyl etylene glycol, Methl glycol, E1520. 

Dengan rumus molekul 𝐶3𝐻8𝑂2, serta berat molekul 76,09. Pemeriannya  yaitu tidak 

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

seperti gliserin. Dapa larut dalam aseton, etanol 95%, kloroform, gliserin dan air, larut 

dalam 6 bagian eter, tidak larut dalam minyak mineral tetapi dapat melarutkan beberapa 

minyak. Kegunaannya sebagai humektan 1-15% (Rowe et al., 2009). 
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2.8.7 Metil Paraben (Nipagin) 

  

 

Gambar 2.7 Struktur kimia Metil Paraben 

Metil Paraben memiliki sinonim metil paraben yaitu aseptoform, CoSept M, 4-

hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Chemosept, Nipagin M, Solbrol. Dengan 

rumus molekul 𝐶8𝐻8𝑂3, dan berat molekul 152,1. Hablur kecil, tidak berwarna atau 

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

dan putih. Inkompatibilitas dari metil paraben yaitu 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. Di gunakan sebagai pengawet. 

Paraben efektif pada kisaran pH yang luas dan memiliki spektrum luas dari 

aktivitas antimikroba, meskipun mereka paling efektif terhadap ragi dan jamur. 

Aktivitas antimikroba meningkat karena panjang rantai gugus alkil meningkat, oleh 

karena itu campuran paraben sering digunakan untuk pengawet yang efektif. Khasiat 

pengawet juga ditingkatkan dengan penambahan propilen glikol (2-5%), atau dengan 

menggunakan paraben dalam kombinasi dengan agen antimikroba lainnya seperti 

imidurea (Rowe et al, 2009). 

2.8.8 Propil Paraben (Nipasol) 

  

 

Gambar 2.8 Struktur Kimia Propil Parbaen 
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Propil paraben  memiliki nama lain aseptoform P, cosept P, nipasol M, propagin. 

Dengan rumus molekul 𝐶10𝐻12𝑂3, dan berat molekul 180,20. Pemeriannya yaitu Krisal 

putih tidak berasa, tidak berbau (Rowe et al, 2009). Kelarutannya yaitu 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 gliserol P dan mudah larut dalam larutan alkali 

hidroksida. (Depkes RI, 1995). Keguanaannya sama seperti metil paraben yaitu sebagai 

pengawet. 

Karena kelarutan paraben yang buruk, garam paraben, khususnya garam 

natrium, sering digunakan dalam formulasi. Ini dapat menyebabkan pH formulasi 

dengan buffer yang buruk menjadi lebih basa. Propylparaben (0,02% b / v) dikombinasi 

dengan methylparaben (0,18% b / v) telah digunakan untuk pelestarian berbagai 

formulasi farmasi parenteral (Rowe et al., 2009). 

2.8.9 Butil Hidroksi Toluena (BHT) 

 Butil Hidroksi Toluena Toluena (BHT) memiiki nama lain yaitu  2,6-Di-tert-butyl-

4-methylphenol;2,6-Di-tertbutyl-p-cresol; 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene 

butylated hydroxytoluene. Dengan rumus molekul 𝐶15𝐻24𝑂, dan berat molekul 220,35. 

Titik lebur 70°C, titik didih 265°C. Serbuk kristal atau padat kuning putih atau pucat 

dengan aroma fenolik yang samar. 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. Digunakan 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). 

2.8.10 Aquadest 

 Aquadest Memiliki nama lain aqua, aqua purificata, hydrogen oxide. Dengan 

berat molekul 18,02. Pemeriannya yaitu cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, 

tidak berasa. Penggunaannya sebagai pelarut 

Aquadest banyak digunakan untuk bahan baku, bahan dan pelarut dalam 

pengolahan, formulasi dan pembuatan produk farmasi, bahan aktif farmasi (API) dan 
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intermediet, dan reagen nalitis. Nilai spesifik dari air yang digunakan untu aplikasi 

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

 




