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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

Kombinasi minyak atsiri kayu manis dan minyak atsiri jahe merah, 

dibuat dalam sediaan emulgel untuk obat jerawat karena keduanya 

memiliki aktifitas sebagai antibakteri.  

Dibuat dalam sediaan emulgel dengan kombinasi konsentrasi minyak 

atsiri kayu manis dan minyak atsiri jahe merah  F1 (1% : 10%), F2 (2% 

: 10%) dan F3 (4% : 10%) 

Semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri kayu manis yang 

dikombinasikan dengan minyak atsiri jahe merah yang terkandung 

dalam sediaan emulgel akan berpengaruh terhadap karakteristik 

sediaan dan meningkatkan aktivitas daya hambat terhadap 

Staphylococcus aureus  
 

Kedua bahan ini dikombinasikan dengan harapan dapat memberikan 

efek yang sinergis. 

Minyak atsiri kayu manis 

(Cinnamomum burmannii) 

Senyawa yang memiliki 

aktifitas sebagai antibakteri 

adalah sinamaldehid (Aqmarina 

dkk., 2016). 

Minyak atsiri jahe merah  

(Zingiber officinale var. Rubrum) 

Senyawa yang memiliki aktifitas 

sebagai antibakteri adalah citral 

dan geraniol (Lely dkk., 2016). 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Minyak atsiri kayu manis (Cinnamomum burmannii) mengandung senyawa 

kimia seperti sinamil asetat, sinamaldehid, sinamil aldehid, kamfer, sitral, 

benzaldehid, safrol, terpen, sineol, sitronela dan polifenol. Senyawa yang 

memiliki aktifitas sebagai antibakteri adalah sinamaldehid (Aqmarina dkk., 2016). 

Minyak atsiri rimpang jahe merah (Zingiber officinale var. Rubrum) 

mengandung senyawa kimia terbesar terdiri dari E-Citral, Z-Citral, camphene, 

6,6-dimetil 2-vinildene bicycloheptan, zingiberene, β-sesquiphellandrene, trans 

geraniol, 1,8-Cineole, dan β-bisabolene. Senyawa yang memiliki aktifitas sebagai 

antibakteri adalah citral dan geraniol (Lely dkk., 2016). 

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). 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 (Hardenia dkk., 2014). 

Berdasarkan kedua sifat bahan aktif di atas sebagai antibakteri maka dibuat 

sediaan emulgel dengan bahan aktif minyak atsiri kayu manis dan jahe merah 

menggunakan konsentrasi perbandingan antara kayu manis dengan jahe merah 

sebesar (1% : 10%), (2% : 10%) dan (4% : 10%). Dilakukan uji karakteristik 

sediaan emulgel untuk mengetahui adanya pengaruh terhadap peningkatan 

konsentrasi zat aktif minyak atsiri dan dilakukan uji antibakteri sediaan emulgel 

terhadap Sthapylococcus aureus yang merupakan salah satu bakteri penyebab 

jerawat. 

Pada penelitian ini diharapkan sediaan emulgel dengan kombinasi zat aktif 

minyak atsiri memberikan efek yang sinergis sebagai antibakteri penyebab 

jerawat. Hasil yang sinergis apabila hasil dari kombinasi tersebut memiliki efek 

terapeutik yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan tunggal, sedangkan 

hasil yang dikatakan antagonis apabila hasil kombinasi memiliki efek terapeutik 

yang lebih kecil atau saling meniadakan antara antibakteri yang digunakan 

(Fatmawaty dkk., 2016). 

 


