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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Hospital Associated Infection (HAIs) adalah infeksi yang didapatkan pasien 

selama menjalani perawatan di rumah sakit (RS). HAIs masih menjadi 

permasalahan di seluruh dunia. Angka kejadian HAIs di berbagai negara masih 

belum bisa diketahui dengan pasti, terutama di negara miskin dan negara 

berkembang. Namun dari beberapa penelitian terbaru menunjukkan rata-rata angka 

terjadinya HAIs di negara maju adalah 7,6% dan di negara berkembang 10,1%1. 

Jika melihat banyaknya kerugian yang disebabkan oleh HAIs, maka diperlukan 

upaya untuk menekan angka kejadian tersebut, salah satunya dengan membersihkan 

tangan, karena 80% infeksi disebarkan melalui tangan-tangan. Beberapa patogen 

penyebab HAIs memiliki frekuensi yang cukup tinggi di tangan, seperti: 

Staphlococcus aureus yang merupakan penyebab utama dari infeksi luka paska 

operasi dan pneumonia memiliki frekuensi sekitar 10-78% di tangan, Pseudomonas 

spp merupakan patogen penyebab infeksi nafas bawah memiliki frekuensi sekitar 

1-25% di tangan, jamur termasuk Candida sp sekitar 23-81% dan dapat bertahan 

selama satu jam di tangan (Listiowati dan Nilamsari, 2016). 

Penyakit sering berasal dari mikroorganisme yang tidak dapat dilihat oleh  

mata  secara  langsung.  Mikroorganisme  tersebut  dapat  dijumpai  di  mana  saja,   

terutama  tempat-tempat  umum  dan  fasilitas  umum  lain  yang  memungkinkan   

menjadi   tempat   berkembang   biaknya mikroorganisme. Salah satu  bentuk 

penyebaran   mikroorganisme   pada   manusia   adalah   melalui   tangan.   Tangan    

merupakan alat transmisi dari mikroorganisme pada saluran pernafasan dan mulut  

yang utama (Shu, 2013). 

Bakteri berpotensi menjadi patogen jika jumlahnya melebihi batas dan akan 

menjadi bahaya bagi manusia. Kemunculan bakteri yang melebihi batas dapat 

disebabkan oleh berbagai cara salah satunya ialah kurangnya kebiasaan mencuci 

tangan. Pada kondisi tertentu, sering kali keberadaan air dan sabun menjadi kendala 

karena tidak tersedianya sarana untuk membersihkan tangan. Sehingga seiring 

perkembangan zaman kebiasan mencuci tangan telah teralihkan dengan bahan 

antiseptik (Manus et al., 2016).
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Melalui kontak fisik berbagai macam jenis virus, bakteri dan jamur dapat 

menempel di tangan. Untuk mencegah penyebaran virus, bakteri dan jamur, salah 

satu cara yang paling tepat adalah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang 

mengalir. Jika air bersih tidak tersedia, dapat menggunakan sabun dan air yang 

tersedia. Namun dapat juga digunakan pembersih tangan berbasis alkohol untuk 

membersihkan tangan. Membersihkan tangan dengan bahan antiseptik mulai 

dikenal sejak awal abad 19. Perkembangan masyarakat modern yang menuntut 

manusia untuk bergerak cepat dan menggunakan waktu seefisien mungkin. 

Tuntutan zaman yang demikian mengharuskan manusia untuk menjaga 

kesehatannya agar terhindar dari penyakit yang dapat menghambat gerak dan 

mengurangi efisiensi waktunya (Wijaya, 2013). 

Membersihkan tangan dengan bahan antiseptik atau yang lebih dikenal 

dengan istilah hand sanitizer mulai dikenal sejak awal abad 19. Penggunaan hand 

sanitizer dapat mencegah dan mengurangi adanya insiden penyakit infeksi seperti 

infeksi kecacingan, infeksi kulit, infeksi mata, infeksi saluran pencernaan, dan 

ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) contohnya influenza. (Kemenkes RI, 

2014). 

Produk antiseptik untuk mencuci tangan yang sering ada di pasaran selain 

sabun antiseptik adalah hand sanitizer (Liu et al., 2010). Hand sanitizer umumnya 

berbahan aktif alkohol dan fenol sehingga memiliki mekanisme kerja dengan cara 

mendenaturasi dan mengkoagulasi protein sel kuman. Mengikuti perkembangan 

dunia yang modern, masyarakat kini lebih menyukai sediaan hand sanitizer yang 

cepat, sederhana, dan efisien untuk tetap menjaga kebersihan tangan dibandingkan 

dengan mencuci tangan secara konvensional (Kurniawan et al., 2012).  

Bahan antiseptik yang umum digunakan dalam suatu sediaan salah satunya 

ialah alkohol. Alkohol merupakan senyawa yang mudah terbakar dan pemakaian 

berulang sebagai sediaan pembersih tangan dapat menyebabkan kekeringan dan 

iritasi pada kulit. Oleh karena itu, diperlukan gel antiseptik tangan yang berbahan 

dasar atau mengandung bahan alam yang aman apabila diaplikasikan pada telapak 

tangan secara berulang (Manus, 2016). 

Salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang cukup menjanjikan untuk 

dikembangkan adalah mentha atau mint (Hadipoentyanti et al., 2009). Minyak mint 
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merupakan minyak mudah menguap yang berasal dari tanaman mint, dan diperoleh 

melalui proses distilasi. Minyak mint banyak digunakan sebagai bahan baku 

industri makanan, minuman, dan farmasi yaitu sebagai obat antiseptik, minyak 

angin, dan bahan pasta gigi. Minyak mint mengandung golongan senyawa 

monoterpen dan telah diketahui aktivitasnya sebagai antibakteri dan insektisida 

(Aziza et al., 2013). 

Minyak atsiri dari P. graveolens dan V. agnus-cactus yang dibudidayakan di 

iran masing-masing dikarakteristikan sebagai sitotelol dan caryophyllene oxide 

chemotypes. Semua strain bakteri rentang terhadap mi9nyak atsiri p. graveolens 

kecuali L. monocytogenes. Strain yang paling sensitive adalah S. aureus dan 

minyak esensial ini memiliki efek penghambatan yang baik pada pertumbuhannya 

(Ghannadi et al., 2012) 

Minyak atsiri dari Pelargonium graveolens terutama terdiri dari sitronelo 

(37,5%), geraniol (6,0%), caryophyllene oxide (3,7%), menthone (3,1%), linalool 

(3,0%), β-bourbonene (2,7%), iso-menthone (2,1%), format geranyl (2,0%), cis-

rose oxide (1,9%), geranyl tiglate (1,8%), dan 2-phenylethyl tiglate (1,5%) 

(Sharopov et al., 2014). 

Minyak geranium diperoleh dari daun, bunga dan tangkai dengan uap atau 

hidrodistilasi Efek terapeutik dari minyak diantaranya untuk pengobatan disentri, 

diare, kondisi empedu, borok lambung, diabetes, kanker dan penyakit kulit. 

Komponen  utama yang berperan untuk aktivitas biologis adalah citronellol, 

geraniol, linalool, isomenthone, nerol dan format citronellyl. Minyak geranium 

memiliki efek antibakteri yang kuat, dengan Konsentrasi Penghambatan Minimal 

(MIC) yang rendah nilai terhadap S. aureus (0,72 mg / mL), dan juga terhadap 

Bacillus cereus (0,36 mg / mL) dan B. Subtilis (0,72 mg / mL) (Bigos et al., 2012). 

Pada penelitian ini akan dikembangkan inovasi dari formulasi hand sanitizer 

dengan bahan aktif dari minyak atsiri geranium (Pelargonium graveolens) dan 

minyak atsiri dari pepermin (Mentha piperitae). Minyak atsiri minyak atsiri 

geranium sebagai antibakteri dan minyak atsiri daun mint sebagai antibakteri 

namun juga dapat digunakan sebagai pengganti alkohol yang dapat memberikan 

sensasi dingin. Selanjutnya digunakan minyak atsiri geranium dalam berbagai 

konsentrasi agar diketahui efek aseptabilitas dan iritasinya. 
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1.2 Rumusan Masalah   

Bagaimana pengaruh perbedaan kadar minyak atsiri geranium (1,25%; 2,5%; 

5%) yang dikombinasi dengan minyak atsiri pepermin dalam sediaan gel hand 

sanitizer  terhadap : 

1. Akseptabilitas sediaan gel hand sanitizer  

2. Efek iritasi sediaan gel hand sanitizer 

1.3 Tujuan Penelitian  

Mengetahui konsentrasi dari minyak atsiri geranium dan pepermin apakah 

dapat memberikan sediaan yang dapat diterima dan terhindar dari iritasi. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat untuk peneliti 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru bagi 

peneliti selanjutnya tentang pengaruh perbedaan konsentrasi minyak atsiri 

geranium pada efek iritasi dan akseptabilitas sediaan gel hand sanitizer. 

1.4.2 Manfaat untuk masyarakat  

  Menambah pengetahuan masyarakat tentang bahan dari alam yang dibuat 

dalam bentuk sediaan gel hand sanitizer yang dapat digunakan sebagai pengganti 

dari sabun cuci tangan biasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


