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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Kerangka Konseptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1Skema Kerangka konseptual

Minyak atsiri jahe merah 

kandungan minyak atsiri jahe merah sebagai antibakteri yaitu Citral dan 

geraniol. 

Di buat dalam sediaan emulgel dengan konsentrasi 20%, 15%, dan 10% 

dengan basis gel karbomer 1 %. 

Peningkatan konsentrasi minyak atsiri jahe merah dalam sediaan emulgel 

akan memberikan peningkatan zona hambat antibakteri pada Stapylococcus 

aureus dan memberikan pengaruh terhadap karakteristik sediaan. 

Dibuat dalam sediaan emulgel karena zat aktif yang tidak larut dalam 

air, emulgel memiliki stabilitas yang baik, kestabilan emulsi di 

tingkatkan dengan adanya gelling agent. Keuntungan emulgel secara 

dermatologis adalah sediaan tidak berminyak, penyebarannya yang baik, 

mudah di cuci oleh air, lembut, nyaman di gunakan,  masa penyimpanan 

lebih lama, memiliki sifat tisotropik, dan ramah lingkungan. 

 

Berdasarkan penelitian Lely, dkk (2016) pada konsentrasi 20%  memiliki 

daya hambar tertinggi yaitu 13,8mm terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus, bila dibandingkan dengan kontrol positif yaitu Tetrasiklin HCl 

konsentrasi 20% memberikan daya hambat sebesar 20,3mm. 

Karbopol merupakan basis gel yang baik dan mampu meningkatkan 

viskositas. Basis karbopol relatif aman untuk di gunakan karena tidak 

mengiritasi, tidak tosik, dan tidak menimbulkan reaksi alergi pada 

penggunaan topikal (Rowe, 2006).  Karbopol mampu membentuk gel 

yang transparan pada konsentrasi 0,5%. 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual. 

Jahe merah memiliki banyak kandungan senyawa aktif, salah satunya 

adalah minyak atsiri.dimana minyak atsiri tersebut memiliki aktivitas sebagai 

antijamur dan antibakteri. Salah satunya terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

(bakteri penyebab jerawat).Senyawa yang terkandung dalam minyak atsiri jahe 

sebagai antibakteri yaitu Citral dan geraniol. 

 Berdasarkan penelitian dari Lely, dkk (2016), konsentrasi minyak atsiri jahe 

merah yang mampu memberikan aktivitas antibakteri yaitu 20%, 15%, 10% dan 

5%. Dan pada konsentrasi 20 %  memiliki daya hambar tertinggi yaitu 13,8mm 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus, bila dibandingkan dengan kontrol positif 

yaitu Tetreasiklin HCl memberikan daya hambat sebesar 20,3mm. 

 Dibuat sediaan emulgel dari minyak atsiri jahe merah dengan 

menggunakan konsentrasi yang sama yaitu 10%, 15% dan 20% sehingga di 

harapkan sehingga di harapkan sediaan emulgel ini mampu digunakan sebagai 

obat antijerawat. Emulgel memiliki stabilitas yang baik karena kestabilan emulsi 

ditingkatkan dengan adanya gelling agent. Keuntungan emulgel jika digunakan 

secara dermatologis adalah sediaan tidak berminyak, penyebarannya yang baik, 

mudah dicuci oleh air, lembut, nyaman digunakan,  masa penyimpanan lebih 

lama, memiliki sifat tisotropik, dan ramah lingkungan. 

 Basis yang digunakan yaitu karbopol. Karbopol merupakan bahan 

pembentuk gel yang baik dan mampu meningkatkan viskositas. Basis karbopol 

relatif aman untuk digunakan karena tidak mengiritasi, tidak tosik, dan tidak 

menimbulkan reaksi alergi pada penggunaan topikal. 

 Dari penelitian ini diharapkan semakin tinggi kadar minyak atsiri jahe 

merah dalam sediaan emulgel maka semakin besar aktivitas dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Stapylococcus aureus dan memberikan pengaruh terhadap 

karakteristiksediaan. 


