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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Skema Kerangka Konseptual

Minyak cengkih (Syzygium 

aromaticum) mengandung 

eugenol 70-80% (Latifah, 

2016) 

Tea tree oil (Melaleuca 

alternifiola) mengandung 

Terpen-4-eugenol, 2 terpeneol, 

dan 1,8 cineole (Lestariningrum, 

2011) 

Eugenol memiliki efektivitas sebagai antiinflamasi dan 

antibakteri. Terpen-4-eugenol, α-terpineol  dan 1,8 

cineole  memiliki efektivitas sebagai antibakteri dan 

antiinflamasi (Pullikotil & Nath, 2015 ; Lestariningrum, 

2011).  

Dibuat 3 formulasi sediaan emulgel  

Perbedaan jumlah bahan aktif mempengaruhi 

sifat fisika kimia dan stabilitas sedian seperti 

daya sebar, viskositas dan stabilitas sediaan 

Peningkatan kadar minyak cengkih dengan 

penambahan tea tree oil dapat mempengaruhi 

karakteristik fisika kimia dan stabilitas 

sediaan emulgel 

Formula I 

Minyak Cengkih 

1% dan 

 tea tree oil 5%   

 

Formula II 

Minyak Cengkih 

1,5% dan 

 tea tree oil 5%   

 

Formula III 

Minyak Cengkih  

2% dan 

 tea tree oil 5%   
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Minyak atsiri bunga cengkeh/minyak cengkih (Syzygium aromaticum) 

mengandung eugenol yang telah terbukti memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi 

dan antiseptik. Manfaat-manfaat tersebut memacu dikembangkannya penggunaan 

minyak cengkih dalam bentuk sediaan yang farmasetis dan lebih praktis 

(Pratimasari., 2015). Eugenol memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi dengan 

bekerja menghambat sintesis prostaglandin dan neutrohil chemotaxis (Sari et al., 

2015). 

Tea tree oil merupakan minyak esensial baru yang dihasilkan dari destilasi 

daun Melaleuca alternifola yang  mengandung minyak atsiri terpinen-4-eugenol 

yang berkhasiat sebagai antibakteri dan antijamur dalam mengobati anti jerawat 

serta sebagai antiinflamasi. Mekanisme kerja dari tea tree oil  yaitu menembus 

membran sitoplasma pada dinding sel yang ada pada bakteri (Lestariningrum et 

al., 2011). Terpinen-4-eugenol dapat menghambat produksi beberapa mediator 

inflamasi seperti nekrosis tumor alfa, interleukin-1β, dan prostaglandin E2, serta 

produksi superoksida yang mengakibatkan berkurangnya respon inflamasi 

(Thomas et al., 2016). Mekanisme kerja dari tea tree oil  sebagai antibakteri yaitu 

menembus membran sitoplasma pada dinding sel yang ada pada bakteri 

(Lestariningrum et al., 2011). 

Emulgel merupakan emulsi baik oil in water (M/A) atau water in oil (A/M) 

yang dibuat dengan mencampurkan gelling agent. Emulgel memiliki daya hantar 

obat yang baik dan memberikan pelepasan obat yang lebih cepat dibandingkan 

dengan salep dan krim (Nurdianti et al., 2018). Pada penelitian ini dibuat tiga 

formulasi sediaan emulgel yang memiliki perbedaan jumlah konsentrasi minyak 

cengkih  yang digunakan. Pada formula I dibuat emulgel dengan konsentrasi 

minyak cengkih 1% dan tea tree oil 5%. Pada formula II dibuat emulgel dengan 

konsentrasi 1,5% dan tea tree oil 5%. Pada formula III dibuat emulgel dengan 

konsentrasi 2% dan tea tree oil 5%.  

Evaluasi karakteristik fisik emulgel meliputi organoleptis, uji pH, viskositas, 

daya sebar, stabilitas, dan tipe emulsi. Dari ketiga formula yang dibuat akan 

didapatkan sediaan yang paling stabil, memenuhi standar dan mendapatkan 

karakteristik yang paling baik.  


