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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Kulit 

2.1.1 Definisi Kulit 

Kulit adalah suatujpembungkus yang elastik yang melindungi tubuh dari 

pengaruh lingkungan, kulit juga merupakanlalat tubuh terberat dan terluas 

ukurannya yaitu 15% dari berat tubuh manusia, rata-rata tebal kulit 1-2 mm, kulit 

terbagi atas 3 lapisan pokokkyaitu, epidermis, dermis dan subkutan atau subkutis 

(Wibisono, 2008). 

2.1.2 Struktur kulit 

Kulit terdiriiatas 2 lapisan utama yaitu epidermis dan dermis. Epidermis 

merupakan jaringan epitel yang berasal dari ektoderm, sedangkan dermis berupa 

jaringan ikat agak padat yang berasal dariimesoderm. Di bawah dermis terdapat 

selapis jaringan ikat longgar yaitu hipodermis, yang pada beberapa tempat terutama 

terdiri dari jaringan lemak (kalangi, 2013). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Struktur Kulit (Campbell et al., 2008)
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2.1.2.1 Epidermis 

Epidermis adalah lapisan pelindung kulit terluar. Epidermis terdiri dari 

beberapa lapisan yang secara terus-menerus memperbarui diri dengan pembelahan 

sel (mitosis) di lapisan terdalam yaitu stratum germinativum atau lapisan basal. 

Epidermis tidak memiliki pembuluh darah dan limfatik namun tetap memperoleh 

nutrisi dari dermis (Zaidi, 2017). Epidermis merupakan lapisan paling luar kulit dan 

terdiri atas epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Epidermis hanya terdiri 

dari jaringan epitel, tidak mempunyai pembuluh darah maupun limfa oleh karena 

itu  semua nutrien dan oksigen diperoleh dari kapiler pada lapisan dermis. Epitel 

berlapis gepeng pada epidermis ini tersusun oleh banyak lapis sel yang disebut 

keratinosit. Sel-sel ini secara tetap diperbarui   melalui   mitosis  sel-sel  dalam lapis 

basal yang secara berangsur digeser ke permukaan epitel. Selama perjalanannya, 

sel-sel ini berdiferensiasi, membesar, dan mengumpulkan filamen keratin dalam 

sitoplasmanya. Mendekati permukaan, selsel ini mati dan secara tetap dilepaskan 

(terkelupas). Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai permukaan adalah 20 sampai 

30 hari. Modifikasi struktur selama perjalanan ini disebut sitomorfosis dari sel-sel 

epidermis. Bentuknya yang berubah pada tingkat berbeda dalam epitel 

memungkinkan pembagian dalam potongan histologik tegak lurus terhadap 

permukaan kulit. Epidermis terdiri atas 5 lapisan yaitu, dari dalam ke luar, stratum 

basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lusidum, dan stratum 

korneum (Kalangi, 2013). 

Stratum basal (lapis basal, lapis benih) Lapisan ini terletak paling dalam dan 

terdiri atas satu lapis sel yang tersusun berderet-deret di atas membran basal dan 

melekat pada dermis di bawahnya. Selselnya kuboid atau silindris. Intinya besar, 

jika dibanding ukuran selnya, dan sitoplasmanya basofilik. Pada lapisan ini 

biasanya terlihat gambaran mitotik sel, proliferasi selnya berfungsi untuk regenerasi 

epitel. Sel-sel pada lapisan ini bermigrasi ke arah permukaan untuk memasok sel-

sel pada lapisan yang lebih superfisial. Pergerakan ini dipercepat oleh adalah luka, 

dan regenerasinya dalam keadaan normal cepat (Kalangi, 2013). 

Stratum spinosum (lapis taju) Lapisan ini terdiri atas beberapa lapis sel yang 

besar-besar berbentuk poligonal dengan inti lonjong. Sitoplasmanya kebiruan. Bila 

dilakukan pengamatan dengan pembesaran obyektif 45x, maka pada dinding sel 
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yang berbatasan dengan sel di sebelahnya akan terlihat taju-taju yang seolah-olah 

menghubungkan sel yang satu dengan yang lainnya. Pada taju inilah terletak 

desmosom yang melekatkan sel-sel satu sama lain pada lapisan ini. Semakin ke atas 

bentuk sel semakin gepeng (Kalangi, 2013). 

Stratum granulosum (lapis berbutir) Lapisan ini terdiri atas 2-4 lapis sel 

gepeng yang mengandung banyak granula basofilik yang disebut granula 

keratohialin, yang dengan mikroskop elektron ternyata merupakan partikel amorf 

tanpa membran tetapi dikelilingi ribosom. Mikrofilamen melekat pada permukaan 

granula (Kalangi, 2013). 

Stratum lusidum (lapis bening) Lapisan ini dibentuk oleh 2-3 lapisan sel 

gepeng yang tembus cahaya, dan agak eosinofilik. Tak ada inti maupun organel 

pada sel-sel lapisan ini. Walaupun ada sedikit desmosom, tetapi pada lapisan ini 

adhesi kurang sehingga pada sajian seringkali tampak garis celah yang memisahkan 

stratum korneum dari lapisan lain di bawahnya (Kalangi, 2013). 

Stratum korneum (lapis tanduk) Stratum korneum adalah lapisan terluar 

epidermis yang bersentuhan langsung dengan lingkungan luar. Ketebalan stratum 

korneum sama pada setiap orang (Zaidi, 2017). Tebal lapisan ini sekitar 10-20 µm 

sangat hidrofobik dan mengandung sekitar 10–15 lapisan sel keratin yang mati atau 

hampir mati, korneosit, yang terus-menerus diperbarui. Tersusun oleh lipid 

ekstraseluler sekitar 10% dari berat kering lapisan ini dan 90% adalah protein 

intraseluler (terutama keratin). Stratum korneum tidak memiliki fosfolipid tetapi 

diperkaya dengan ceramide dan lipid netral (kolesterol, asam lemak, ester 

kolesterol) yang disusun dalam format bilayer yang disebut lipid channel. Rantai 

panjang d-hidroksikeramid memberikan kohesi di antara korneosit dengan 

membentuk selubung lipid yang rapat di sekitar komponen protein korneosit (Shah 

et al., 2011). 

2.1.2.2 Dermis 

 Dermis terdiri atas stratum papilaris dan stratum retikularis, batas antara 

kedua lapisan tidak tegas, serat antaranya saling menjalin. Stratum papilaris 

Lapisan ini 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 
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papila mengandung pembuluh-pembuluh kapiler yang memberi nutrisi pada epitel 

di atasnya. Papila lainnya mengandung badan akhir saraf sensoris yaitu badan 

Meissner. Tepat di bawah epidermis serat-serat kolagen tersusun rapat (Kalangi, 

2013).   

Stratum retikularis Lapisan ini 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 polos juga 

ditemukan pada tempat-tempat tertentu, seperti folikel rambut, skrotum, preputium, 

dan puting payudara. Pada kulit wajah dan leher, serat otot skelet menyusupi 

jaringan ikat pada dermis. Otot-otot ini berperan untuk ekspresi wajah. Lapisan 

retikular menyatu dengan hipodermis/fasia superfisialis di bawahnya yaitu jaringan 

ikat longgar yang banyak mengandung sel lemak (Kalangi, 2013). 

2.2 Tinjauan Gel  

2.2.1 Definisi Gel 

Gel kadang-kadang disebut jeli, merupakan sistem sediaan semi padat terdiri 

dari suspense yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik 

yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan (Depkes RI, 2014). 

2.2.2 Karakteristik Gel 

Sifat-sifat gel yang diharapkan dalam sediaan gel topikal antara lain: memiliki 

sifat aliran tiksotropik, daya sebar baik, tidak berminyak, mudah dicuci, sebagai 

emolien, ringan (khususnya untuk jaringan yang mengelupas), tidak meninggalkan 

noda, dapat bercampur dengan bahan tambahan lain, larut air atau dapat bercampur 

dengan air (Ofner, 2007). 

2.2.3 Hand sanitizer 

Hand sanitizer merupakan salah satu bahan antiseptik berupa gel yang 

sering digunakan masyarakat sebagai media pencuci tangan yang praktis (Asngad 

et al., 2018). Menurut food and drug administration (FDA) hand sanitizer dapat 

menghilangkan kuman kurang dari 30 detik. Berdasarkan penelitian sebelumnya 

membuktikan bahwa hand sanitizer Iefektif untuk mengurangi penyakit saluran 

pencernaan (Sandora, 2009) 
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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. Fenol pada kadar tinggi 

menyebabkan koagulasi protein dan melisiskan sel membran. Fenol juga dapat 

mengubah permeabilitas membran sel kuman, sehingga menimbulkan kebocoran 

konstituen sel yang esensial dan mengakibatkan kuman mati (Siswandono dan 

Soekardjo, 2000). 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). 

2.3 Tinjauan Bahan Aktif 

2.3.1 Tanaman Geranium 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Geranium (Pelargonium graveolens) (L’Her, 2011) 

Klasifikasi taksonomi tanaman geranium menurut L’Her, 2011  : 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub kelas : Rosidae 

Ordo  : Geraniales 

Family  : Geraniaceae  

Genus  : Pelargonium 

Spesies : Pelargonium graveolens 

Pelargonium graveolens L. Her. ex Ait. (Sinonim P. roseum Willd.) Adalah 

spesies dari Genus pelargonium dan sering disebut geranium karena termasuk 

dalam kelompok tanaman Geraniaceae. P. graveolens adalah semak beraroma yang 

bernilai tinggi, abadi, dan bernilai tinggi mencapai ketinggian hingga 1,3 m dan 

https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Plantae&display=31
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Rosidae&display=31
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Geraniales&display=31
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Geraniaceae&display=31
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sebaran (pertumbuhan lateral) 1 m. Batangnya berbulu herba ketika muda dan 

menjadi kayu karena usia, dan daun tanaman sangat dalam menorehkan, lembut 

saat disentuh, dan sangat wangi minyak esensial P. Graveolens banyak digunakan 

dalam industri wewangian dan kosmetik (Sharopov et al, 2014). 

2.3.2 Kandungan Kimia  

Minyak atsiri dari P.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). 

2.3.3 Manfaat Geranium  

Minyak esensial P. graveolens adalah salah satu yang paling mahal minyak 

esensial yang digunakan dalam wewangian, penyedap, dan kosmetik industri 

(Sharopov et al., 2014). P. graveolens dalam industri makanan sedang digunakan 

untuk aktivitas antimikroba P. graveolens dalam industri makanan sedang 

digunakan untuk aktivitas antimikroba nya. Minyak esensial telah ditunjukkan 

melalui berbagai penelitian  efektif dalam mengatasi  bakteri dan jamur (Hamidpour 

et al., 2017). 

2.4 Tanaman Daun mint  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Pepermin (Mentha piperitae) (L'Her,2011) 

Klasifikasi taksonomi tanaman pepermin menurut L’Her, 2011 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida – Dicotyledons (biji berkeping 2) 

Sub kelas : Asteridae 

Ordo  : Lamiales 

Family  : Lamiaceae ⁄ Labiatae  

https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Plantae&display=31
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Asteridae&display=31
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Lamiales&display=31
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Lamiaceae&display=31
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Genus  : Mentha  

Spesies : Mentha piperitae 

 Tanaman pepermin (Mentha piperita) adalah keluarga mint dari Labiatae 

dan merupakan herba tahunan. Pepermint banyak dibiakkan di banyak negara 

Eropa, Asia Tengah dan Barat. Tumbuh di daerah lembab pada dataran tinggi 

dengan tanah yang gembur yang banyak mengandung bahan organik, berdrainase 

baik dan pH berkisar antara 6 – 7 (Hadipoentyanti, 2010). 

Pada daerah tropik tanaman pepermin tidak berbunga, pertumbuhan batang 

tegakan atau sedikit menjalar, tinggi tanaman berkisar 30 – 60 cm, percabangan 

simpodial, batang berbentuk segi empat. Tangkai daun dan permukaan daun 

tanaman peppermint diselimuti oleh bulu – bulu yang berwarna kuning kehijauan 

dengan tekstur permukaan daun licin. Warna daun hijau, panjang daun berkisar 

antara 1,3-5,5 cm, bentuk daun lanset (Lanceolate), ujung daun runcing (acute), 

tepi daun beringgit dangkal (creneate) (Hadipoentyanti, 2010). 

2.4.1 Kandungan kimia 

Konstituen utama adalah mentol (30–55%) dan menthone (14–32%). Mentol 

terjadi kebanyakan dalam bentuk alkohol, dengan yang kecil kuantitas sebagai 

asetat (3-5%) dan valerat ester. Monoterpen lain yang hadir termasuk isomenthone 

(2–10%), 1,8-cineole (6-14%), apinene (1,0–1,5%), b-pinene (1–2%), limonene (1-

5%), neomenthol (2.5-3.5%) dan menthofuran (1-9%) (Sachan et al., 2013). 

2.4.2 Manfaat   

 Minyak mint 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). 

2.5 Metode Pengujian  

2.5.1 Uji Akseptabilitas 

Prinsip uji akseptabilitas adalah panelis diminta untuk mencoba suatu 

produk tertentu, kemudian panelis diminta memberikan tanggapan atau penilaian 

terhadap produk yang dicoba tanpa membandingkan dengan produk lainnya. Secara 

https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=MENTH&display=31
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umum uji akseptabilitas yaitu untuk mengetahuui tingkat kesukaan konsumen 

terhadap produk dan menilai produk pengembangan secara organoleptik (Laksmi, 

2012).  

2.5.2 Uji Iritasi dengan Metode Hen’s Egg Test Chorioallantoic Membrane. 

Telur ayam yang telah dibuahi 10 hari. Pada hari kesepuluh telur diteropong, 

telur yang tidak dibuahi atau tidak mengandung embrio hidup dibuang. Rongga 

udara telur ditandai. Rongga telur yang telah ditandai, digunting cangkang 

terluarnya dengan menggunakan gunting steril. Untuk mempermudah proses ini 

cangkang dilunakkan dengan larutan NaCl 0,9% steril. Setelah cangkang terluar 

dibuang, membran terluar telur dibasahi dengan larutan NaCl 0,9% hangat. Setelah 

membran terluar diambil, dipilih telur yang tidak mengalami kerusakan CAM 

akibat proses tersebut. Sebanyak 300 mg sampel diletakkan pada CAM, diamkan 

20 detik. Setelah 20 detik CAM segera dibersihkan dengan menggunakan NaCl 

0,9% steril. Waktu pengamatan selama 300 detik dimulai segera setelah CAM 

bersih dari sampel. Sebagai kontrol iritan digunakan sodium lauril sulfat, kontrol 

negatif adalah air. Percobaan dilakukan terhadap kontrol iritan, kontrol positif dan 

sediaan gel hand sanitizer (Yuliani et al., 2016). 

2.6 Tinjauan Bahan Tambahan 

2.6.1 Karbomer  

 

 

 

 

 

 

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

 Karbomer memiliki nama lain Acrypol; Acritamer; acrylic acid polymer; 

carbomera; Carbopol; carboxy polymethylene; polyacrylic acid; carboxyvinyl 

polymer. Karbomer adalah polimer sintetik dengan berat molekul tinggi asam yang 

merupakan sintesis dari asam akrilat   silang dengan alil sukrosa atau eter allil dari 

pentaerythritol. Karbomer mengandung  68% gugus asam karboksilat (COOH) 

(Rowe et al., 2009). 
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Terdapat beebrapa tipe karbomer yoitu karbomer 934, 934p, 940, 941, dan 

1342. Karbomer 934 dan 940 merupakan jenis yang sering digunakan dalam 

industry farmasi (Swarbrick, 2007). Karbomer 940 adalah tipe yang memiliki 

viskositas paling tinggi dibandingkan dengan tipe yang lainnya, yaitu antara 

40.000-60.000 cPs dengan konsentrasi 0,5%b/v (Rowe et al., 2009). 

Bahan sediaan gel tersebut yang biasa digunakan adalah carbopol 940, sebab 

mempunyai stabilitas tinggi dan toksisitasnya rendah, sehingga dapat 

meningkatkan efektivitas penggunaan gel sebagai antibakteri. Gel antiseptik tangan 

dengan penambahan carbopol 940 menghasilkan warna sediaan putih, bentuk 

sediaan gel semisolid, pH 4,6-6,3 dan viskositas sekitar 2000-4000 cps (Asngad et 

al., 2018). 

Karbomer berbentuk serbuk putih, halus, bersifat asam, higroskopik dengan 

bau cukup khas. Dapat mengembang dalam air dan gliserin, dan setelah dinetralkan, 

dalam etanol 95%. Karbomer bersifat tidak larut tetapi dapat mengembang. Pada 

suhu ruangan, disperse karbomer dapat mempetahankan viskositasnya selama 

penyimpanan jangka panjang. Begitu juga pada suhu penyimpanan tinggi dengan 

adanya antioksidan atau jika disperse karbomer dilindungi dari cahaya maka 

viskositasnya dapat dipertahankan atau sedikit berkurang (Rowe et al., 2009). 

Karbomer digunakan dalam sediaan farmasi meliputi sediaan krim, gel, 

lotion dan salep untuk digunakan dalam ophthalmic, rektal, topikal  dan vaginal. 

Karbomer tidak kompaktibel dengan fenol, polimer kationik, asam kuat, dan kadar 

tinggi elektrolit. Serbuk karbomer harus disimpan dalam wadah kedap udara dan 

resisten korosi serta terlindung dari kelembapan. Penggunaan wadah plastic, plastic 

atau resin-lined  direkomendasikan untuk penyimpanan formula yang mengandung 

karbomer (Rowe et al., 2009). 
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2.6.2 Sorbitol  

 

 

 

 

 

 

 

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

Sorbitol memiliki nama lain Pharm Sorbidex; E420; 1,2,3,4,5,6-hexanediol; 

Meritol; Neosorb; Sorbitab; sorbite; Dsorbitol; Sorbitol Instan; sorbitolum; 

Sorbogem. Sorbitol dapat berfungsi sebagai Humektan; plasticizer; zat penstabil; 

zat pemanis; tablet dan pengencer kapsul (Rowe et al., 2009). 

Sorbitol secara kimia relatif lembam dan kompatibel dengan sebagian besar 

eksipien. Stabil di udara tanpa adanya katalis dan dingin, asam encer dan alkali. 

Sorbitol tidak menjadi gelap atau terurai suhu tinggi atau di hadapan amina. Ini 

tidak mudah terbakar, tidak korosif, dan tidak mudah menguap. Meskipun sorbitol 

resisten terhadap fermentasi oleh banyak mikroorganisme, pengawet harus 

ditambahkan ke larutan sorbitol. Solusi dapat disimpan dalam gelas, plastik, 

aluminium, dan stainless wadah baja. Solusi untuk injeksi dapat disterilkan oleh 

autoclaving. Bahan curah higroskopis dan harus disimpan dalam wadah kedap 

udara di tempat yang sejuk dan kering (Rowe et al., 2009). 

Sorbitol akan membentuk kelat yang larut dalam air dengan banyak divalen 

dan ion logam trivalen dalam kondisi asam dan basa kuat. Penambahan cairan 

polietilen glikol ke larutan sorbitol, dengan agitasi kuat, menghasilkan lilin, gel 

larut air dengan  titik leleh 35-408℃. Larutan sorbitol juga bereaksi dengan zat besi 

oksida menjadi berubah warna. Sorbitol meningkatkan tingkat degradasi penisilin 

dalam kondisi netral dan larutan air (Rowe et al., 2009). 
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2.6.3 TEA (Triethanolamine) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 6 Struktur kimia TEA (Rowe et al., 2009). 

Triethanolamine memili nama lain TEA; Tealan; triethylolamine; 

trihydroxytriethylamine; tris (hydroxyethyl)amine; trolaminum. Triethanolamine 

adalah kental berwarna bening, tidak berwarna sampai pucat cairan memiliki sedikit 

bau amoniak. TEA memili fungsi sebagai Alkalizing agent; emulsifying agent 

(Rowe et al., 2009). 

 Perlu diperhatikan pH antiseptik hand sanitizer karena bila tidak optimal 

dapat menimbulkan iritasi pada kulit. pH optimal untuk pembuatan hand sanitizer 

harus sesuai dengan pH kulit yang berkisar diantara 4,5- 6,5 (Ismail, 2013). Untuk 

menyelaraskan supaya pH antiseptik hand sanitizer optimal maka perlu adanya 

penambahan bahan lain yaitu Triethanolamine (TEA) dan Gliserin. TEA bersifat 

sebagai stabilitas gel yang dapat menyeimbangkan pH sediaan. TEA memiliki pH 

10,5 dan larut dalam air, metanol, karbon tetraklorida, dan aseton (Asngad, 2018) 

Trietanolamin harus disimpan dalam wadah kedap udara terlindung dari 

cahaya, di tempat yang sejuk dan kering. Triethanolamine juga akan bereaksi 

dengan tembaga untuk terbentuk garam kompleks. Perubahan warna dan presipitasi 

dapat terjadi di Kehadiran garam logam berat. Triethanolamine dapat bereaksi 

dengan reagen seperti thionyl chloride untuk mengganti gugus hidroksi dengan 

halogen. Produk-produk ini reaksi sangat beracun, menyerupai mustard nitrogen 

lainnya (Rowe et al., 2009). 
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2.6.4 Nipagin  

  

  

  

 

 

 

  

Gambar 2.7 Struktur kimia Nipagin (Rowe et al., 2009). 

Nipagin memiliki nama lain Aseptoform M; CoSept M; E218; 4-

hydroxybenzoic acid methyl ester; metagin; Methyl Chemosept; methylis 

parahydroxybenzoas; methyl p-hydroxybenzoate; Methyl Parasept. Methylparaben 

banyak digunakan sebagai pengawet antimikroba di Indonesia pada sediaan 

kosmetik, produk makanan, dan formulasi farmasi (Rowe et al., 2009). 

Paraben efektif pada kisaran pH yang luas dan memiliki spektrum luas 

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

Aktivitas antimikroba meningkat ketika panjang rantai gugus alkil meningkat, 

tetapi kelarutan dalam air menurun, oleh karena itu campuran paraben sering 

digunakan untuk memberikan pengawetan yang efektif (Rowe et al., 2009). 

Methylparaben menunjukkan aktivitas antimikroba dari pH 4-8. Khasiat 

pengawet menurun dengan meningkatnya pH karena pembentukan anion fenolat. 

Paraben lebih aktif melawan ragi dan jamur daripada melawan bakteri. Mereka juga 

lebih aktif melawan bakteri grampositive dari pada melawan bakteri gram-negatif 

(Rowe et al., 2009). 

2.6.5 Tween 80 

Tween 80 memiliki nama lain Polysorbate 80 berfungsi sebagai surfaktan 

dimana surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan antara obat dan basis dan 

dapat mempercepat proses pelarutan bahan obat dalam basis. Surfaktan juga dapat 

menurunkan tegangan permukaan antara bahan obat dengan membran sehingga 

akan mempermudah proses penetrasi.  fungsi sebagai surfaktan, lubrikan, wetting 

agent. Karakteristik fisika dari tween 80 kristal putih, pH = 2,0 – 9,5 (Rowe et al., 

2009). 
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2.6.7 Aquades atau Air Murni 

Menurut FI V air murni adalah air yang memenuhi persyaratan air minum, 

yang dimurnikan dengan cara destilasi, penukar ion, osmosis balik atau proses lain 

yang tidak sesuai. Tidak mengan zat tambahan lain. Bentuk pemerian dari aquades 

berupa cairan jernih, tidak berwarna dan tidak berbau. 

 


