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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Kulit 

2.1.1 Definisi Kulit 

Kulit merupkan bagian luar tubuh yang menutupi organ-organ tubuh 

manusia. Kulit bayi dan anak memiliki ketebalan kulit yang lebih tipis 

dibandingkan kulit orang dewasa karena belum tumbuh optimal. Kulit memiliki 

jaringan lemak dan kolagen untuk melindungi organ dari benturan, menekan dan 

menahan jamur dan bakteri akibat keringat dan lemak kulit, sebagai salah satu 

jalur absorbsi obat, eksresi racun dan sisa-sisa metabolisme didalam tubuh salah 

satunya dibuang melalui keringat, dan mengatur tubuh karena adanya kelenjar 

keringat untuk mengatasi udara panas dan adanya pembuluh darah kapiler untuk 

mengatasi udara dingin (Dwikarya, 2007).  

2.1.2 Anatomi Kulit 

1. Lapisan Epidermis 

Lapisan ini terletak paling luar, fungsi utamanya bertindak sebagai 

pelindung. Ketebalan lapisan ini umumnya sekitar 0,1 mm. pada epidermis, 

terdapat empat lapisan yang merupakan tahap pematangan keratin oleh 

keratinosit, yaitu stratum basal, stratum spinum, stratum granulosum, dan stratum 

korneum. Keempat stratum tersebut memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. 

Stratum korneum merupakan lapisan paling luar, yang pada keadaan normal tidak 

memiliki inti. Lapisan ini terbentuk dari tumpukan sel kulit mati yang diperkaya 

dengan glikosfingolipid, fosfolipid, kolesterol, dan hidrolase. Hal ini 

mengakibatkan stratum korneum sulit untuk mengikat atau ditembus oleh air 

(Wolff dkk., 2007). 

2. Lapisan Dermis 

Lapisan dermis mengandung akar rambut, ujung saraf, pembuluh darah, 

kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Lapisan ini memiliki ketebalan kira-kira 

0,6 mm. Lapisan dermis berfungsi sebagai alat ekskresi, penerima ransangan, 
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pelindung terhadap kerusakan fisik, penyinaran, pengatur suhu tubuh dan berperan 

dalam sistem kekebalan tubuh (Wolff dkk., 2007). 

3. Lapisan Hipodermis 

Lapisan hipodermis atau subkutan merupakan bagian transisi antara dermal 

jaringan ikat yang dominan berserat ke jaringan adiposa atau jaringa lemak. 

Meskipun demikian, kedua daerah secara struktural dan fungsional terintegrasi 

dengan baik melalui saraf dan jaringan pembuluh darah. Hipodermis berfungsi 

sebagai pasokan energi cadangan dan bantalan pelindung kulit. Selain itu lapisan 

ini memungkinkan mobilitas kulit, penyekat panas tubuh, dan perubahan kontur 

tubuh (Wolff dkk., 2007). 

 

Gambar 2.1 Lapisan Kulit (Dwikarya, 2007) 

Kulit secara histologi terbagi menjadi stratum korneum (lapisan terluar), 

epidermis, dan dermis dan membentuk penghalang (barier) yang melindungi 

tubuh terhadap permeasi bahan dari luar dan kehilangan air. Pembuluh darah 

kapiler dan serabut saraf muncul dari lemak subkutan ke dalam dermis hingga 

lapisan epidermis. Kelenjar sebasea, kelenjar keringat, dan folikel rambut berasal 

dari dermis dan lapisan subkutan dan kemudian muncul pada permukaan kulit. 

Pada permukaan terdapat lapisan film bahan teremulsifikasi yang tersusun dari 

campuran kompleks sebum, keringat, dan sel epidermal yang terkelupas (Ansel, 

1989). 

2.1.3 Penetrasi Obat Melalui Kulit 

Dalam pengobatan penyakit kulit, obat dalam sediaan yang digunakan harus 

berpenetrasi dan tertahan pada kulit untuk sementara waktu. Penetrasi obat ke 
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dalam kulit tergantung pada beberapa faktor, meliputi sifat fisika kimia senyawa 

obat, karakteristik pembawa obat, dan kondisi kulit itu sendiri. Kulit normal yang 

sehat berperan sebagai barrier natural yang membatasi baik kecepatan maupun 

derajat penetrasi obat (Ansel, 1989). 

Kecepatan molekul obat melintasi lapisan kulit bergantung pada konsentrasi 

obat dalam pembawa, kelarutan dalam air, dan koefisien partisi minyak-air antara 

stratum korneum dan pembawa obat. Senyawa yang memiliki karakteristik 

kelarutan baik dalam air maupun lemak merupakan kandidat obat yang baik untuk 

dapat berfusi melalui stratum korneum (Ansel, 1989). 

2.2 Tinjauan Tentang Jerawat 

Jerawat atau acne vulgaris merupakan penyakit kulit yang sering terjadi 

pada remaja diantaranya laki-laki usia 17 sampai 21 tahun dan perempuan usia 15 

sampai 19 tahun, tetapi terkadang terjadi pada anak-anak dan wanita dewasa 

dalam masa haid. Faktor keturunan dan ras merupakan peran penting terjadinya 

jerawat. Penderita yang memiliki saudara kandung berjerawat lebih besar 

faktornya dibandingkan dengan penderita yang memiliki satu orang tua 

berjerawat. Selain itu, ras kuning (oriental) jarang berjerawat dibandingkan 

dengan orang kulit putih (Dwikarya, 2007). 

Jerawat adalah peradangan menahun yang terjadi pada folikel polisebaseus 

disebabkan karena adanya proses inflamasi yang disebabkan oleh bakteri, 

peningkatan produk sebum, serta adanya abnormalitas mikroorganisme dan 

penyumbatan keratin di saluran polisebaseus (Aqmarina dkk., 2016). Bakteri yang 

dapat menyebabkan peradangan jerawat diantaranya Staphylococcus epidermidis, 

Pseudomonas aeruginosa,  Propionibacterium acne dan Staphylococcus aureus 

(Lely dkk., 2016). 

Jerawat merupakan penyakit pada permukaan kulit wajah, leher, dada, dan 

punggung yang muncul pada saat kelenjar minyak pada kulit terlalu aktif sehingga 

pori-pori kulit akan tersumbat oleh timbunan lemak yang berlebih. Jika timbunan 

itu tercampur dengan keringat, debu, dan kotoran lain, maka akan menyebabkan 

timbunan lemak dengan bintik hitam di atasnya yang disebut komedo. Jika 

komedo itu terdapat infeksi bakteri, maka terjadilah jerawat yang ukurannya 

bervariasi mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar serta berwarna merah, 
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kadang bernanah dan menimbulkan rasa nyeri (Djajadisastra dkk., 2009). Faktor-

faktor yang terlibat dalam pembentukan jerawat, diantaranya peningkatan 

produksi sebum, pertumbuhan bakteri, peluruhan keratinosit, keturunan, iklim, 

hormon, dan kosmetika (Djuanda, 2007). 

Jerawat terjadi akibat aktifnya kelenjar minyak dibawah kulit yang 

diransang karena peningkatan hormone androgen (hormon pertumbuhan) saat 

masa pubertas, dan kelenjar minyaknya meningkat. Kelenjar minyak tersebut 

kemudian mengental menutupi selubung rambut, dan mendesak keluar dalam 

bentuk lemak kental yang disebut jerawat (Dwikarya, 2007). Ada tiga jenis 

jerawat yang sering ditemukan adalah : 

1. Komedo 

Komedo adalah pori-pori yang tersumbat, dapat terbuka atau tertutup. 

Komedo yang terbuka atau blackhead, terlihat seperti pori-pori yang membesar 

dan menghitam. Berwarna hitam disebabkan sumbatan pori yang berubah warna 

karena teroksidasi dengan udara. Komedo yang tertutup disebut dengan 

whiteheads, biasanya terdapat kulit yang tumbuh di atas pori-pori yang tersumbat 

maka terlihat seperti tonjolan putih kecil-kecil di bawah kulit. Jerawat ini 

disebabkan kelenjar minyak yang berlebihan dan sel-sel kulit mati pada kulit 

(Dewi, 2009). 

2. Jerawat Klasik 

Jerawat klasik ini mudah dikenal yaitu terdapat tonjolan kecil berwarna pink 

atau kemerahan. Hal ini terjadi karena pori-pori yang tersumbat terinfeksi dengan 

bakteri yang terdapat dipermukaan kulit, jari tangan, dan  kuas make-up. Hormon, 

stress, dan udara yang lembab dapat memperbesar kemungkinan terinfeksi jerawat 

karena menyebabkan kulit memproduksi minyak yang merupakan tempat 

berkembangbiaknya bakteri. Pengobatan pada jenis ini dapat diatasi dengan 

menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat dengan suatu zat antibakteri 

misalnya benzoil peroksida, tetrasiklin, dan lain-lain (Dewi, 2009). 

 

3. Jerawat Batu 

Jerawat batu atau cystic acne memiliki bentuk yang besar dengan tonjolan-

tonjolan yang meradang dan berkumpul di seluruh wajah. Jerawat jenis ini 
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dikarenakan faktor genetik yang memiliki kelenjar minyak berlebih sehingga 

pertumbuhan sel-sel kulit menjadi tidak normal dan mengalami regenerasi kulit 

yang lebih lambat dibandingkan kulit normal (Dewi, 2009). 

2.3 Tinjauan Tanaman Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) 

2.4.1 Taksonomi Tanaman Kayu Manis 

 

Gambar 2.2 Simplisia Kulit Batang Kayu Manis (Aqmarina dkk., 2016) 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Magnoliidae 

Ordo  : Laurales 

Famili  : Lauraceae 

Genus  : Cinnamomum 

Spesies : Cinnamomum burmannii 

(Rismunandar dkk., 2001). 

2.4.2 Morfologi Kayu Manis 

Bentuk batang atau kulit mengguling, membujur, pipih atau berupa berkas 

yang terdiri atas tumpukan beberapa potongan kulit yang tergulung membujur, 

panjang hingga 1 m, tebal kulit 1-3 mm atau lebih, warna cokelat kekuningan, bau 

khas, dan rasa sedikit manis. Permukaan luar yang tidak bergabus berwarna 

cokelat kekuningan atau cokelat sampai cokelat kemerahan, bergaris-garis pucat 

bergelombang memanjang dan bergaris-garis pendek melintang yang menonjol 

atau agak berlekuk, yang bergabus berwarna hijau kehitaman atau cokelat 



10 

 

kehijauan. Permukaan dalam berwarna cokelat kemerahan tua sampai cokelat 

kehitaman, berkas patahan tidak rata (Departemen Kesehatan RI, 2009). 

 

2.4.3 Kandungan dan Kegunaan 

Minyak atsiri kayu manis mengandung senyawa kimia seperti sinamaldehid, 

sitral, kamfer, safrol, terpen sineol, sitronela, polifenol, sinamil asetat dan 

benzaldehid. Komponen terbesar adalah sinamaldehid 55%-65% dan eugenol 4%-

8% yang berkhasiat sebagai antibakteri, beberapa jenis aldehida benzil benzoat 

dan felandren yang terdapat dalam kulit batangnya  (Inna et al., 2010). 

Sebagian besar senyawa yang terkandung dalam kulit batang tumbuhan 

kayu manis adalah minyak atsiri yang dilaporkan memiliki khasiat antibakteri 

karena adanya kandungan sinamaldehid, eugenol p-cimene, α pinen, sinamal 

asetat, kariofilen dan benzil benzoat (Nisa, 2014). Minyak atsiri kulit batang kayu 

manis dapat menghambat pertumbuhan Bacillus subtilis, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas aeruginosa (Dwijayanti, 2011). Gel 

minyak atsiri batang kayu manis dengan konsentrasi 6% memiliki daya hambat 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan zona hambat 7,8 mm yang 

termasuk dalam kategori daya hambat sedang (Pelen dkk., 2016). Minyak kayu 

manis memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus bakteri 

penyebab jerawat pada konsentrasi 0,1% dengan diameter zona hambat 18,773 ± 

0,574 mm (Aqmarina dkk., 2016). 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Sinamaldehid (Aqmarina dkk., 2016) 

Kandungan sinamaldehid dalam minyak kayu manis berkhasiat sebagai 

antibakteri. Senyawa sinamaldehid merupakan turunan senyawa fenol yang 

termasuk dalam golongan fenilpropanoid. Sinamaldehid bekerja dengan cara 

menghambat biosintesis enzim pada bakteri, mengikat protein membran bakteri 

dan menghambat sintesis peptidoglikan yang merupakan komponen penting 

penyusun dinding sel (Aqmarina dkk., 2016). 

O 



11 

 

2.4 Tinjauan Tanaman Jahe Merah (Zingiber officinale var. Rubrum) 

2.4.1 Taksonomi Tanaman Jahe Merah 

 

Gambar 2.4 Simplisia Rimpang Jahe Merah (Swari, 2019) 

Filum  : Plantae 

Ordo  : Zingiberales 

Familia : Zingiberaceae 

Genus  : Zingiber 

Spesies  : Zingiber officinale var. Rubrum 

(Setyaningrum dkk., 2013). 

Secara umum, terdapat tiga jenis atau klon tanaman jahe yang dapat 

dibedakan dari warna, bentuk, besar rimpang, dan aroma. Ketiga jenis tanaman 

jahe tersebut adalah jahe merah, jahe putih besar, dan jahe putih kecil 

(Setyaningrum dkk., 2013). 

2.4.2 Morfologi Rimpang Jahe Merah 

Tumbuhan semak berbatang semu ini tingginya dapat mencapai 30-100 cm. 

berdaun tunggal, berbentuk lanset, dan panjang sekitar 15-28 mm. akar berbentuk 

rimpang dengan bagian dalam berwarna kuning. Tanaman yang menyukai sinar 

matahari ini hidup di daerah tropis dan subtropik (Setyaningrum dkk., 2013). 

Rimpang agak pipih, bagian ujung bercabang pendek, warna putih 

kekuningan, rasa pedas dan bau khas. Bentuk bundar telur terbalik, pada setiap 

cabang terdapat parut melukuk ke dalam. Dalam bentuk potongan, panjang 

umumnya 3-4 cm, dan tebal 1-6,5 mm. Bagian luar berwarna cokelat kekuningan, 

beralur memanjang, kadang-kadang terdapat serat bebas. Berkas patahan pendek 

dan berserat menonjol. Berkas pengangkut tersebar berwarna keabu-abuan. Sel 
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kelenjar berupa titik yang lebih kecil berwarna kekuningan. Pada irisan melintang 

terdapat berturut-turut korteks sempit yang tebalnya kurang sepertiga jari-jari dan 

endodermis (Departemen Kesehatan RI, 2009). 

2.4.3 Kandungan dan Kegunaan 

Jahe putih besar memiliki kandungan air sebanyak 82%, jahe putih kecil 

50,2%, dan jahe merah 81%. Sementara itu, jika dilihat dari kandungan minyak 

asirinya, jahe putih besar mengandung minyak sekitar 1,18-1,68%, jahe putih 

kecil sekitar 3,3%, dan jahe merah sekitar 2,58-2,72% (Setyaningrum dkk., 2013). 

Rimpang jahe mengandung vitamin A, B, C, protein, lemak, pati, asam organik, 

dammar, oleoresin (ginger), dan minyak terbang (zingeron, zingiberin, zingerol, 

zingeberol, sineol, borneol, dan feladren). Oleoresin merupakan campuran minyak 

atsiri dan resin yang diperoleh dari pelarut organik. Berdasarkan kandungan 

minyak atsirinya, jahe merah yang kadarnya paling tinggi kemudian disusul oleh 

jahe putih dan jahe gajah (Setyaningrum dkk., 2013). 

Minyak atsiri jahe merah memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus pada konsentrasi 5% dengan zona hambat sebesar 8,4 mm, 

pada konsentrasi 10% sebesar 10,3 mm, pada konsentrasi 15% sebesar 11,0 mm, 

dan pada konsentrasi 20% sebesar 13,8 mm. dibandingkan dengan kontrol positif 

yaitu tertrasiklin HCl memiliki zona hambat 20,3 mm (Lely dkk., 2016). 

Minyak atsiri yang aktif sebagai antibakteri pada umumnya mengandung 

gugus karbonil dan hidroksil (OH). Minyak atsiri yang memiliki gugus hidroksil 

(OH) seperti β-eudesmol, nerol, β-silinenol, atau borneol dan minyak atsiri yang 

mengandung senyawa fenolik seperti zingerone. Mekanisme golongan alkohol 

dalam menghambat pertumbuhan mikroba adalah dengan cara denaturasi protein. 

Bobot molekul alkohol saling berhubungan dengan kerja antimikroba yaitu 

apabila bobot molekul alkohol meningkat maka kerja antimikroba akan 

meningkat. Minyak atsiri jahe dapat digunakan sebagai percampuran bahan dalam 

beberapa jenis obat, sebagai antibakteri dan anti inflamasi (Ali dkk., 2013). 
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Tabel II.1 Senyawa Hasil Analisis GC-MS Minyak Atsiri Jahe Merah 

No. Nama Senyawa % 

1. 1,8-Cineole  3,59  

2. 6,6-dimetil 2-vinilene bicycloheptan 5,27 

3. β-bisabolene 2,97 

4. β-sesquiphellandrene 4,64 

5. Camphene 9,46 

6. E- Citral 32,16 

7. Trans Geraniol 4,28 

8. Z- Citral 18,67 

9. Zingiberene 4,86 

 Sumber : (Lely dkk., 2016).  

Komponen utama pada minyak atsiri rimpang jahe merah adalah senyawa 

E-Citral dan senyawa geraniol memiliki aktifitas sebagai antibakteri. Citral 

merupakan kelompok senyawa terpen yang terdiri campuran isomer bioaktif nerol 

dan geraniol serta merupakan komponen penyusun minyak atsiri jahe dalam 

bentuk aldehid. Senyawa tersebut memiliki sifat bakterisid terhadap beberapa 

spesies bakteri, senyawa citral mampu menganggu permeabilitas membran sel dan 

merusak serta mengacaukan permeabilitas dinding sel mikroba, sehingga suplai 

nutrisi, ion dan air mengalami gangguan yang mengakibatkan bakteri tidak 

mampu melakukan metabolisme dengan sempurna dan terjadilah kematian sel 

bakteri. Geraniol merupakan senyawa monoterpen dalam bentuk alkohol. Alkohol 

yang terdapat dalam minyak atsiri jahe dapat membunuh bakteri dengan cara 

mendenaturasi protein sel (Lely dkk., 2016). 

 

Gambar 2.5. Struktur Geraniol (Ali dkk., 2013)  

 

Gambar 2.6 Struktur Nerol (Ali dkk., 2013) 
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2.5 Tinjauan Tentang Minyak Atsiri 

2.5.1 Pengertian Minyak Atsiri 

Minyak atsiri merupakan minyak yang mudah menguap terdiri dari 

campuran zat yang mudah menguap dengan titik didih dan komposisi yang 

berbeda (Muddarisna dkk., 2018). Karakteristik fisik berupa cairan kental yang 

dapat disimpan pada suhu ruang. Salah satu ciri utama minyak atsiri yaitu mudah 

menguap dan beraroma khas. Salah satu jenis minyak nabati yang multimanfaat. 

Kegunaannya sebagai bahan baku untuk industri parfum atau bahan pewangi, 

bahan aroma, bahan baku obat dan aromaterapi (Rusli, 2010). 

Minyak terbang atau minyak atsiri telah diteliti sejak lima abad yang lalu. 

Secara biologis, minyak terbang merupakan metabolit sekunder yang digunakan 

tumbuhan sebagai alat pertahanan diri dari hewan pemangsa dan serangan hama. 

Selain itu, memiliki sifat alelopati yang berperan sebagai alat untuk bersaing 

dengan tumbuhan lain (Rusli, 2010). 

Bahan baku untuk minyak atsiri bisa berupa daun, bunga, batang kayu, kulit 

kayu, buah, biji, akar atau rimpang. Bahan-bahan tersebut memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda, oleh karena itu memerlukan cara penanganan dan 

penyulingan yang berbeda. Penanganan bahan terhadap bahan baku minyak atsiri 

dimaksudkan sebagai tindakan awal untuk mempermudah pelepasan molekul-

molekul minyak atsiri dari dalam sel tumbuhan, sehingga proses difusi antara uap 

air dan minyak untuk memperoleh minyak yang akan terjadi pada proses 

penyulingan akan berlangsung sempurna. Tindakan awal tersebut biasanya berupa 

pengeringan atau pelayuan untuk mengurangi kandungan air dalam bahan atau 

pemecahan sel-sel minyak dalam jaringan bahan dengan cara memotong atau 

menggiling (Ma’mun, 2015). 

2.5.2 Cara Penyulingan Minyak Atsiri 

Penyulingan ialah suatu proses untuk mendapatkan minyak atsiri dengan 

cara memisahkan komponen dari dua jenis cairan atau lebih berdasarkan 

perbedaan titik uapnya (Muddarisna dkk., 2018). Cara penyulingan minyak atsiri 

yang lazim digunakan, yaitu: 
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1. Penyulingan secara direbus (water distillation) 

Penyulingan dengan air atau direbus adalah proses penyulingan dimana 

bahan dimasukkan dalam ketel berisi air dan dipanaskan, kemudian uap yang 

keluar dialirkan lewat pipa yang terhubung dengan kondensor (pendingin). Uap 

berubah menjadi air. Air yang sesungguhnya merupakan campuran air dan minyak 

itu akan menetes di ujung pipa dan ditampung dalam wadah. Selanjutnya, 

dilakukan proses pemisahan sehingga diperoleh minyak atsiri murni (Badan 

Standar Nasional, 2014). 

2. Penyulingan secara dikukus (water and steam distillation) 

Penyulingan uap tidak langsung atau dikukus adalah proses penyulingan 

yang mirip dengan sistem penyulingan dengan direbus, perbedaannya terletak 

pada bahan dan air yang dibatasi saringan berlubang. Bahan diletakkan di atas 

saringan berlubang sementara air berada di bawahnya (Badan Standar Nasional, 

2014). 

3. Penyulingan dengan uap langsung (direct steam distillation) 

Penyulingan uap langsung adalah proses penyulingan dimana bahan tidak 

bersentuhan langsung antara air dengan api. Prinsipnya ialah dari katel perebus air 

dialiran uap bertekanan tinggi ke katel berisi bahan. Uap air yang keluar kemudian 

dialirkan melewati pipa menuju kondensor hingga mengalami proses kondensasi. 

Cairan (campuaran minyak dan air) yang menetes ditampung dan dipisahkan 

untuk mendapatkan minyak atsiri (Badan Standar Nasional, 2014). 

Penyulingan dengan cara uap langsung menggunakan uap kelewat panas 

atau uap jenuh dengan tekanan lebih dari 1 atmosfir yang dihasilkan dari boiler 

dan dialirkan melalui pipa berlubang-lubang yang terletak dibawah bahan didalam 

ketel suling. Boiler berfungsi untuk mensuplai uap dengan tekanan tertentu ke 

dalam ketel suling. Pada penyulingan skala besar biasanya tekanan uap pada 

boiler antara 4-8 kg/cm
2
 (Ma’mun, 2015). 

2.6 Tinjauan Tentang Antibakteri 

2.6.1 Antibakteri 

Senyawa antibakteri adalah senyawa yang dapat membunuh atau 

menghambat pertumbuhan bakteri. Penghambatan terhadap bakteri uji dapat 

bersifat bakterisidal maupun bakteriostatik. Bahan yang dapat membunuh bakteri 
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disebut bakterisidal sedangkan bahan yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri disebut bakteriostatik (Madigan et al., 2003).  

Mekanisme zat antibakteri dalam membunuh atau menghambat 

pertumbuhan bakteri pada bagian makromolekul. Perubahan yang terjadi yaitu 

membran inaktif protein secara irreversible, merusaknya membran sel, dan 

menyebabkan kerusakan asam nukleat pengendalian mikroorganisme khususnya 

bakteri yang dapat dilakukan baik secara fisik seperti pendingin, radiasi, 

pengeringan, dan pemberian panas, ataupun pengendalian secara kimia seperti 

pemberian antibiotik dan zat-zat kimia lainnya (Pelczar et al., 2005). 

2.6.2 Pengukuran Aktivitas Antibakteri 

Aktivitas antibakteri merupakan suatu aktivitas menghambat atau 

mematikan mikroba seperti bakteri menggunakan zat antibakteri. Zat antibakteri 

ialah zat yang menggangu pertumbuhan dan metabolisme dengan cara 

menghambat pertumbuhan bakteri (Pelczar et al., 2005). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas antibakteri yaitu media uji 

(kadar air, potensial redoks, pH), mikroorganisme uji (jumlah inokulum yang 

digunakan, jenis, kultur media pertumbuhan, fisiologi sel, bahan antibakteri yang 

digunakan, koefisien partisi, interaksi komponen uji dengan komponen media) 

dan prosedur kerja (tekanan udara, kondisi inkubasi, konsentrasi atmosfer, 

keragaman alat, suhu inkubasi) (Lopez-Malo et al., 2003). 

Metode pengukuran aktivitas antibakteri dapat menggunakan metode dilusi 

(pengenceran) atau metode difusi. 

2.6.2.1 Metode Dilusi 

Metode dilusi menggunakan antimikroba dengan konsentrasi yang beragam 

dimasukan pada media cair. Media tersebut langsung diinokulasikan dengan 

bakteri dan diinkubasi. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan konsentrasi 

terkecil suatu zat antibakteri dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh 

bakteri uji (Pelczar et al., 2005). Metode ini dibagi menjadi dua yaitu dilusi cair 

dan dilusi padat. 
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1. Metode dilusi cair 

Metode dilusi cair atau broth dilution test digunakan untuk mengukur Kadar 

Bunuh Minimum (KBM) dan Konsentrasi Hambat Minimum (KHM). Dibuat seri 

pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan mikroba uji. 

Larutan yang ditetapkan sebagai KHM yaitu larutan uji agen antimikroba yang 

terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan antimikroba pada kadar kecil. Kemudian 

dikultur ulang pada media cair yang tidak ditambahkan agen antimikroba atau 

mikroba uji. Diinkubasi selama 18-24 jam. Media yang ditetapkan sebagai KBM 

yaitu media cair yang setelah diinkubasi tetap jenih (Pratiwi, 2008). 

2. Metode dilusi padat 

Metode dilusi padat atau solid dilution test mirip dengan metode dilusi padat 

perbedaannya yaitu media padat yang digunakan. Kelebihannya dapat menguji 

beberapa miroba uji dengan satu konsentrasi agen antimikroba yang diuji (Pratiwi, 

2008). 

2.6.2.2 Metode Difusi 

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi agar dengan 

menggunakan cakram kertas, cakram kaca, pencetak lubang. Prinsip metode ini 

adalah mengukur zona hambatan pertumbuhan bakteri yang terjadi akibat difusi 

zat yang bersifat sebagai antibakteri di dalam media padat melalui pencadang. 

Daerah hambatan berbanding lurus dengan aktivitas antibakteri, semakin kuat 

daya aktivitas antibakterinya maka semakin luas daerah hambatnya (Pelczar et al., 

2005). Berikut beberapa modifikasi difusi: 

1. Metode Pour Plate 

Metode ini tidak dilakukan streaking tetapi dengan mencampurkan bahan 

kuman dengan agar base 1,5 % pada suhu 50°C sampai homogen kemudian 

dituangkan pada media Mueller Hinton agar. Setelah membeku, diletakkan 

cakram antibiotik di permukaannya lalu di inkubasi 35°C-37°C selama 15-20 jam. 

Kemudian dilakukan pengukuran diameter zona hambat pertumbuhan bakteri di 

sekitar cakram antibiotik (Suswati dan Mufida, 2009). 

 

 

 



18 

 

2. Metode disk diffusion 

Metode disk diffusion atau Kirby Bauer menggunakan agen antimikroba 

yang diisi ke dalam piringan, kemudian diletakkan pada media agar yang sudah 

ditanami mikroorganisme sehingga agen antimikroba dapat berdifusi pada media 

agar tersebut. Pada permukaan media agar muncul area jernih yang menandakan 

adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme (Pratiwi, 2008). 

Metode ini dilakukan dengan melakukan streaking inokulum standar 

organismenya pada permukaan medium Mueller Hinton agar dalam lempeng gelas 

(Patri disk), kemudian cakram antibiotik yang terimpregnasi dengan agen 

antimikroba ditempelkan pada permukaannya dan diinkubasi dengan suhu 30°C-

37°C selama 24 jam, diukur zona hambat bakteri (Suswati dan Mufida, 2009). 

3. Metode Sumuran 

Metode Sumuran atau cup plate technique serupa dengan Metode Kirby 

bauer. Perbedaannya adalah fungsi cakram antibiotik diganti dengan sumuran 

yang dilarutan antibiotik yang terimpregnasi dengan agen antimikroba, kemudian 

diinkubasi pada suhu 35°C-37°C selama 24 jam dan diukur diameter zona hambat 

pertumbuhan bakteri (Suswanti dan Mufida, 2009). 

2.7 Tinjauan Tentang Staphylococcus aureus 

2.7.1 Bakteri Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus adalah bakteri yang sering ditemukan pada kulit 

sebagai flora normal dan selaput lendir manusia. Setiap jaringan atau organ tubuh 

dapat terinfeksi oleh bakteri ini dan menyebabkan munculnya penyakit dengan 

tanda-tanda khas, yaitu pembentukan abses, peradangan, dan nekrosis (Clorinda, 

2012). 

 

Gambar 2.7 Staphylococcus aureus (Brooks et al., 2007) 
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Klasifikasi bakteri Staphylococcus aureus menurut Syahrurachman (1994) : 

Kerajaan : Eubacteria 

Devisi  : Firmicutes 

Bangsa  : Eubacteruales 

Suku  : Micrococcaceae 

Marga  : Staphylococcus 

Jenis  : Staphylococcus aureus 

2.7.2 Morfologi dan Identifikasi Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif berbentuk kokus, 

berdiameter sekitar 1 mikrometer dan tersusun tidak teratur dalam kelompok 

seperti anggur. Kokus tunggal, tetrad, berpasangan dan bentuk rantai juga terlihat 

pada biakan cairan Staphylococcus aureus tidak membentuk spora dan tidak motil 

(Brooks et al., 2007). 

Staphylococcus aureus mudah berkembang pada sebagian besar medium 

bakteriologik dalam lingkungan aerobik maupun mikroaerofilik. Organisme ini 

paling cepat berkembang pada suhu 37°C tetapi suhu terbaik untuk menghasilkan 

pigmen adalah suhu ruangan 20-25°C (Brooks et al., 2007). 

2.7.3 Patogenesis 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen penyebab infeksi. 

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit mulai dari yang ringan 

sampai yang berat bahkan sampai sepsis. Staphylococcus aureus sering 

menyebabkan jerawat dan frunkulosis pada kulit, infeksi Staphylococcus aureus 

pada tulang juga sering menyebabkan osteomielitis, infeksi Staphylococcus 

aureus pada organ dalam dapat menyebabkan endokarditis, pneumonia dan 

infeksi berat lainnya. Pada luka terbuka Staphylococcus aureus juga sering 

menyebabkan infeksi (Syahrurachman, 1994). 

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan jerawat apabila bakteri ini 

melekat pada kulit atau pada folikel rambut, dapat menyebabkan nekrosis jaringan 

atau kematian jaringan sehingga bakteri ini menghasilkan sifat koagulase 

(penggumpalan) yang mampu mengkoagulase fibrin di sekitar lesi sehingga pada 
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bagian tengah lesi terjadi pencarian jaringan nekrotik serta terjadi abses (Clorinda, 

2012). 

Bakteri Staphylococcus aureus memiliki bagian-bagian yang mendukung 

sebagai salah satu bakteri penyebab penyakit yaitu peptidoglikan sebagai sebagian 

besar penyusun dinding sel Staphylococcus sp. Peptidoglikan mempunyai 

aktivitas seperti endotoksin, menstimulasi keluarnya sitokin dari makrofag yaitu 

interleukin-1 dan aktivasi komplemen, kapsul akan mencegah fagositosis, adanya 

toxin dan enzim yang dihasilkan untuk merusak sel inang. Selain itu faktor dari 

adanya resistensi bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik menyebabkan 

sukarnya penanganan infeksi akibat dari bakteri tersebut (Syahrurachman, 1994). 

2.8 Tinjauan Tentang Emulgel 

2.8.1 Emulsi Gel 

Emulgel adalah emulsi tipe minyak dalam air (m/a) atau air dalam minyak 

(a/m) yang dicampur dengan basis gel. Emulgel dapat digunakan sebagai 

pembawa obat hidrofobik (Anwar dkk., 2014). Basis gel merupakan salah satu 

faktor terpenting dalam pembuatan emulgel. Pada penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh Fujiastuti (2015) telah dibuktikan bahwa basis gel yang 

paling baik dalam sediaan ekstrak etanol pegagan adalah karbopol yang dibanding 

dengan HPMC dan CMC-Na didapatkan hasil karbopol memiliki daya lekat yang 

baik, daya sebar yang baik dan tidak menimbulkan iritasi. Keuntungan bentuk 

emulgel yaitu adanya komponen fase minyak dalam sistem emulsi, sebagai salah 

satu pembawa yang baik bagi zat aktif yang bersifat hidrofobik seperti minyak 

atsiri, yang sulit jika diformulasikan ke dalam suatu bentuk yang mengandung 

banyak air seperti gel (Herdenia dkk., 2014). Emulgel untuk penggunaan 

dermatologi memiliki beberapa sifat seperti stabil secara termodinamik, isotropik, 

kemudahan dalam preparasi dan tingkat absorpsi serta difusi yang tinggi 

(Nurdianti et al., 2018).  

Adapun kelebihan dari sediaan emulgel, yaitu (Purushottam dkk., 2013): 

1. Obat hidrofob dapat dimasukkan ke dalam sediaan gel dengan mudah 

menggunakan emulsi tipe m/a, emulgel membantu dalam menggabungkan 

obat hidrofob ke fase minyak dan kemudian tetesan berminyak tersebar di 

fase air sehingga emulsi bertipe m/a. 
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2. Stabilitas lebih baik karena emulsi dapat dicampur ke dalam basis gel. Krim 

menunjukkan fase inversi dan salep menimbulkan bau tengik karena basis 

berminyak. 

3. Kelayakan produksi dan biaya persiapan rendah 

4. Menghasilkan controlled release yang baik dan dapat digunakan untuk 

memperpanjang efek kerja obat yang mempunyai waktu paruh lebih pendek. 

Mekanisme kerja sediaan emulgel ialah emulsi bertindak sebagai reservoir. 

Emulgel sebagai fase internal yang terperangkap dalam matriks, secara perlahan 

akan melepaskan partikel obat dengan cara yang terkontrol melalui fase eksternal. 

Setelah partikel obat dalam fase internal telah melalui kulit, fase eksternal pun 

secara perlahan akan diserap dan masuk ke dalam kulit (Djuanda dkk., 1999). 

Jalur permeasi secara difusi dibagi menjadi tiga yaitu permeasi transdermal, 

intraselular dan transappendageal. Permeasi transdermal dan intraselular melalui 

jalur stratum korneum sedangkan permeasi transappendageal melalui folikel 

rambut, kelenjar sebaceous dan keringat. Sebagian besar molekul dapat 

menembus kulit melalui jalur mikro intraselular (Purushottam dkk., 2013). 

Terdapat dua mekanisme penetrasi yaitu transepidermal dan transappendageal. 

Mekanisme transepidermal adalah jalur utama penetrasi dengan cara difusi pasif 

yang melalui dua jalur yakni interselular dan interselular. Difusi interselular 

melalui ruang antar sel stratum korneum, sedangkan difusi intraselular melalui sel 

korneosit yang terdapat keratin. Mekanisme transappendageal merupakan 

penetrasi molekul zat aktif melalui pori-pori pada folikel rambut dan kelenjar 

keringat yang dapat digunakan untuk senyawa-senyawa dengan molekul besar 

memliki kelarutan buruk yang tidak dapat menembus stratum korneum dan 

kecepatan difusi yang rendah (Putri, 2015). 
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Gambar 2.8 Struktur Emulgel (Purushottam dkk., 2013) 

2.8.2 Formula Emulgel 

Berdasarkan formulasi acuan pada sediaan emulgel Piroxicam (Khunt et al., 

2012), sebagai berikut : 

Tabel II.2 Formulasi Acuan Emulgel Piroxicam 

Nama Bahan Fungsi % Penggunaan 

Piroxicam Zat aktif 0,5 

Carbopol 940 Gelling agent 1 

Triethanolamine      Adjust pH 6 – 7 

Propylene glycol Humektan 5 

Tween 80 Emulgator 3,2 

Span 80 Emulgator 2,8 

Methyl salicylate Antioksidan 10 

Cetostearyl alcohol Emollient 4 

Oleic acid Emulgator 20 

Propyl paraben Pengawet 0.02 

Water Pelarut 58,9 

Sumber (Khunt et al., 2012) 

Dilakukan modifikasi dengan mengubah zat aktif dan bahan tambahan 

lainnya. Formula hasil modifikasi yang telah dibuat, sebagai berikut : 
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Tabel II.3 Formulasi Emulgel Minyak Atsiri Kayu Manis dan Minyak Atsiri Jahe 

Merah 

Nama Bahan Fungsi % Rentang % Penggunaan 

Karbopol Gelling agent 0,5-2 1 

Trietanolamin Adjust pH qs qs 

Propilenglikol Humektan 15 10 

Polisorbat 80 Emulgator 1-10 3,65 

Sorbitan monolaurat 20 Emulgator 1-10 4,35 

Metil paraben Pengawet 0,02-0,3 0,1 

Propil paraben Pengawet 0,01-0,6 0,1 

Olive oil Emolien - 0,5 

Butil Hidroksi Toluena Antioksidan 0,0075-0,1 0.1 

Aquades Pelarut - ad 100 

 

2.9 Tinjauan Tentang Bahan Formula 

2.9.1 Karbopol  

Gambar 2.9 Struktur Kimia Karbopol (Rowe et al., 2009) 

Karbopol memiliki sinonim carboxy polymethylene, acrylic acid polymer, 

carbomera, acrypol, acritamer, polyacrylic acid, carboxyvynyl polymer, tego 

carbomer, pemulen. Mengandung gugus asam karboksilat (COOH) antara 52% 

dan 68% dihitung pada keadaan kering. Larut dalam air dan setelah netralisasi 

larut dalam etanol (95%) dan gliserin. Emulsifying agent pada konsentrasi 0,1-

0,5%, suspending agent pada konsentrasi 0,5-1,0%, gelling agent pada 

konsentrasi 0,5-2,0%, tablet binder pada konsentrasi 0,75-3,0%, dan controlled-

release agent pada konsentrasi 5,0-30,0% (Rowe et al., 2009). Gelling agent akan 

membentuk jaringan struktural yang merupakan faktor terpenting dalam sistem 

gel (Sayuti, 2015). 
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Resin carbomer merupakan alil pentaeritritol berat molekul tinggi bertautan 

silang dengan polimer berbasis asam akrilat yang dimodifikasi dengan alkil akrilat 

C10 hingga C30. Karbopol merupakan serbuk kering yang ringan berwarna putih 

dengan bobot jenis ruahan. Dispersi karbopol 0,5% dan 1,0% dalam air memiliki 

pH berturut-turut 2,7 hingga 3,5 dan 2,5 hingga 3,0, dengan viskositas bervariasi 

antara 0 hingga 80.000 cP (Ansel, 1989). 

Viskositas dan kejernihan maksimum terjadi pada pH 7, tetapi dapat 

diterima mulai pH 4,5 hingga 5,0 dan diperpanjang hingga pH 11. Bahan penetral 

ditambahkan untuk mengentalkan gel setelah didispersikan (Ansel, 1989). Dalam 

keadaan kering molekul karbopol menggulung erat. ketika didispersikan dalam 

aquades akan terhidrasi dan gulungan mulai melonggar. Untuk mencapai 

pengentalan yang maksimal dapat dilakukan dengan cara mengubah molekul asam 

menjadi garam dengan penambahan bahan penetral yang sesuai yaitu 

trietanolamin. Penetral akan mengionisasi molekul karbopol menghasilkan 

muatan negatif dan gaya tolak menolak elektrostatik yang dihasilkan menciptakan 

struktur tiga dimensi yang diperluas. Perlu kehatian-hatian saat penambahan 

trietanolamin untuk tidak membuat formula terlalu rendah atau berlebih karena 

akan menghasilkan perubahan viskositas atau tiksotropi. Netralisasi yang berlebih 

akan mengurangi viskositas karena kelebihan kation menyaring gugus karboksi 

dan mengurangi gaya tolak menolak elektrostatik (Gibson, 2004). 

2.9.2 Trietanolamin 

Gambar 2.10 Struktur Kimia Trietanolamin (Rowe et al., 2009) 

Trietanolamin (TEA) memiliki nama lain tealan, trolaminum yang 

merupakan cairan kental, tidak berwarna hingga kuning pucat larut, higroskopis, 

bau lemah mirip seperti amoniak. Dapat larut dalam aseton, karbon tetraklorida, 

air dan metanol, kelarutan dalam benzene 1 : 24; dalam etil eter 1 : 63. TEA dapat 

berubah menjadi warna coklat dengan paparan cahaya dan udara, bereaksi dengan 
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tembaga membentuk garam kompleks dan bereaksi dengan reagen seperti tionil 

klorida hasil reaksi ini sangat beracun (Rowe et al., 2009). Trietanolamin akan 

menetralkan resin carbopol yang mengandung alkohol hingga 50% (Ansel, 1989). 

Tergolong dalam basa lemah yang dapat mempengaruhi pH sediaan dan terdiri 

dari gugus alkohol dan amin (Justicia dkk., 2019). 

2.9.3 Propilenglikol 

Gambar 2.11 Struktur Kimia Propilenglikol (Rowe et al., 2009) 

Propilenglikol merupakan cairan kental, jernih, tidak berwarna dan tidak 

berbau. Memiliki nama lain yaitu metil glikol, metil etilen glikol. Dapat larut 

dalam aseton, etanol (95%), kloroform, gliserin, dan air, dalam eter 1:6, tidak larut 

dalam minyak mineral atau campuran air, tetapi akan larut dalam beberapa 

minyak atsiri (Rowe et al., 2009). 

Propilenglikol sebagai humektan dalam sediaan topikal memiliki 

konsentrasi setara dengan 15% yang akan mempertahankan kandungan air dalam 

sediaan dan mengabsorbsi lembab sehingga dapat mempertahankan stabilitas dan 

sifat fisik sediaan selama penyimpanan. Data klinis menunjukkan dermatitis pada 

pemakaian propilenglikol dibawah 2% dan reaksi iritasi kulit dibawah 10%. 

Penambahan metil paraben meningkatkan daya simpan propilenglikol dan 

memiliki stabilitas yang baik pada pH 3-6 (Sayuti, 2015). 

2.9.4 Polisorbat 80 

Gambar 2.12 Struktur Kimia Polisorbat (Rowe et al., 2009) 
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Polisorbat merupakan cairan berminyak berwarna kuning dengan bau khas, 

dan rasa agak pahit. Memiliki sinonim yaitu tween 80, atlas E, armotan PMO 20, 

cremophor PS 80, durfax 80, liposorb O 20K. Tween merupakan ester asam 

lemak polioksietilen sorbitan yang dapat larut dalam air dan mampu membentuk 

emulsi minyak dalam air, sedangkan span 20 di gunakan utuk membentuk emulsi 

air dalam minyak. Kombinasi kedua emulgator ini mampu membentuk emulsi 

yang stabil. Polisorbat 80 memiliki tegangan permukaan dan HLB yaitu 15 yang 

paling tinggi dibandingkan dengan lainnya. Selain berfungsi sebagai emulgator, 

Polisorbat juga dapat sebagai zat pendispersi, zat pensuspensi, zat pengemulsi, 

surfaktan nonionik, zat pembasah, dan zat pelarut (Rowe et al., 2009). 

2.9.5 Sorbitan Monolaurat 20 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Struktur Kimia Sorbitan Monolaurat (Rowe et al., 2009) 

Sorbitan monolaurat merupakan cairan kental yang berwarna kuning 

memiliki bau dan rasa yang khas. Sorbitan monolaurat 20 merupakan ester 

sorbitan dan memiliki lama lain yaitu span 20, arlacel 20, armotan ML, tego 

MSL, montane 20. Mudah larut dalam pelarut organik dan larut dalam air. 

Memiliki nilai HLB 8,6. emulsifying agent pada konsentrasi 1-15%, solubilizing 

agent pada konsentrasi 1-10%, dan wetting agent pada konsentrasi 0,1-3 (Rowe et 

al., 2009). 

2.9.6 Metil Paraben  

Gambar 2.14 Struktur Kimia Metil Paraben (Rowe et al., 2009) 
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Metil paraben memiliki nama lain yaitu nipagin, aseptoform, metagin, 

methyl chemosept. Nipagin merupakan kistal tidak berwarna atau serbuk kristal 

putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau, dan sedikit rasa membakar. Pada 

suhu 25
°
C larut dalam sebagian etanol, 3 bagian etanol 95%, 6 bagian etanol 50%, 

400 bagian air 25
°
C, 200 bagian etanol 10%, 60 bagian gliserin, 10 bagian eter, 5 

bagian propilen glikol, 2 bagian methanol, praktis tidak larut dalam minyak 

mineral, dan 30 bagian air 80
°
C (Rowe et al., 2009). Metil paraben berfungsi 

sebagai pengawet karena sediaan gel memiliki kandungan air tinggi yang dapat 

meyebabkan terjadinya kontaminasi bakteri pada emulgel yang dibuat (Sayuti, 

2015). 

2.9.7 Propil Paraben 

Gambar 2.15 Struktur Kimia Propil Paraben (Rowe et al., 2009) 

Propil paraben atau nipasol merupakan kristal putih, tidak berasa, dan tidak 

berbau. Larut dalam aseton, ester, 1,1 bagian etanol, 5,6 bagian etanol 50%, 3,9 

bagian propilen glikol, 110 bagian propilen glikol 50%, 3330 bagian mineral oil, 

70 bagian minyak kacang, 250 bagian gliserin, 4350 bagian air 15°C, 225 bagian 

air 80°C, 2500 bagian air. Nipasol berfungsi sebagai pengawet antimikroba. 

Aktivitas antimiroba berkurang secara signifikan dengan penambahan surfaktan 

non ionik. Nipasol dapat berubah warna dengan adanya zat besi dan menjadi 

bahan untuk hidrolisis oleh alkali lemah dan alakli kuat (Rowe et al., 2009). 

2.9.8 Olive Oil  

 

Gambar 2.16 Struktur Kimia Olive Oil (PubChem, 2018) 

Olive oil atau yang biasa dikenal dengan nama minyak zaitun, Oleum olivae, 

gomenoleo, Olea europea merupakan cairan berminyak tidak berwarna atau 

kuning, transparan. Mungkin mengandung antioksidan yang cocok. Sedikit larut 
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dalam etanol (95%), dengan eter, kloroform, light petroleum (50–70˚C) dan 

karbon disulfida. Berguna sebagai oleaginous vehicle dan memiliki nilai HLB 

yaitu 7. Minyak zaitun bisa saponifikasi oleh hidroksida alkali. Karena 

mengandung proporsi tinggi asam lemak tak jenuh (Rowe et al., 2009). 

2.9.9 Butil Hidroksi Toluena 

Gambar 2.17 Struktur Kimia Butil Hidroksi Toluena (Rowe et al., 2009) 

Butil Hidroksi Toluena (BHT) mempunyai nama lain yaitu, agidol, butyl-

hydroxytoluene, topanol, vianol. Praktis tidak larut dalam air, gliserin, PG, agak 

larut dalam mineral oil, methanol, etanol (95%), minyak lemak. BHT merupakan 

Serbuk atau hablur putih atau kuning pucat dengan bau fenol yang lemah yang 

digunakan sebagai antioksidan (Rowe et al., 2009). 

2.9.10 Aquades  

 

Gambar 2.18 Struktur Kimia Aquades (PubChem, 2004) 

Aquades merupakan cairan jernih, tidak berwarna, tidak mempunyai bau, 

serta tidak berasa. Diklasifikasikan sebagai air minum, air steril, air murni, air 

untuk injeksi, atau air untuk irigasi. Aquades memiliki nama lain yaitu aqua, 

hidrogen oksid, aqua purificata dengan struktur kimia H2O dan berat molekul 

18,02. Disimpan dalam wadah tertutup rapat (Rowe et al., 2009). 

 

 

  

  

 


