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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Staphylococcus epidermidis adalah bakteri yang bersifat komensal bagi 

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

sekarang di akui sebagai bakteri patogenik opportunistic (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). 

Salah satu tanaman yang di yakini memiliki khasiat sebagai anti infeksi pada 

kulit  adalah umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L.)Merr.). Umbi bawnag 

dayak dipilih karena terkandung senyawa senyawa metabolit sekunder yaitu alkaloid, 

flavonoid, polifenol, kuinon, tanin dan steroid. Berdasarkan senyawa metabolit 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa umbi bawng dayak memiliki sifat antimikroba 

(Puspitadewi dkk, 2013). 

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) (Syamsuni, 2006). 

Pada penelitan ini akan dibuat sediaan krim tipe (m/a). Sediaan krim dapat 

memberikan efek yang baik untuk kulit yaitu melembabkan dan menimbulkan efek 

dingin pada kulit. Keunggulan krim (m/a) yaitu memberikan efek yang optimum 

karena mampu menaikkan gradien konsentrasi zat aktif yang menembus kulit sehingga 

absorbsinya perkutan menjadi meningkat (Engelin, 2013). 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilakukan formulasi krim  antibakteri 

ekstrak umbi bawang dayak dengan konsentrasi 2,0%; 4,0%; 6,0%. Dilakukan 

pengujian karakteristik fisik pada sediaan krim yang meliputi (organoleptis, pH, 

vistositas, tipe krim dan daya sebar), dan juga daya hambat terhadap bakteri 

Staphylococcus epidermidis
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

Bawang Dayak (Eleutherine 

palmifolia (L.) Merr.)  

Dibuat formula sediaan krim ekstrak etanol Bawang Dayak dengan 

konsentrasi 2%, 4% dan 6% 

 

Menyebabkan infeksi pada kulit 

(Brooks dkk, 2007) 

Mengandung senyawa 

napthaquinone sebagai antibakteri 

terhadap Staphylococcus 

epidermidis (Insanu dkk, 2014; 

Novaryatiin dkk, 2018) 

Staphylococcus epidermidis 

Krim tipe (m/a) memberikan efek yang optimum karena mampu 

menaikkan gradien konsentrasi zat aktif yang menembus kulit 

sehingga absorbsi perkutan menjadi meningkat (Engelin, 2013) 

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

daya sebar, tipe emulsi, daya sebar, homogenitas dan pemeriksaan zona 

hambat antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis 

 

Dengan peningkatan konsentrasi  ekstrak etanol bawang Dayak akan 

memberikan peningkatan zona hambat terhadap Staphylococcus 

epidermidis 




