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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Gel  

Gel adalah suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu dispersi 

yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik 

yang besar dan saling diresapi cairan (Ansel, 1989).  

Konsentrasi dari gelling agentsecara khas kurang dari 10%, biasanya 

0,5% - 2,0%, jika tidak dikatakan lain. Gel dapat dikategorikan menurut dua 

sistem klasifikasi. Salah satu diantaranya membagi gel menjadi organik dan 

anorganik gel, dan yang lain membagi gel menjadi hidrogel (jeli) dan 

organogel. Hidrogel mengandung bahan yang terdispersi sebagai koloid atau 

larut dalam air, seperti bentonit, veegum, silica, alumina, pectin, tragacanth, 

sodium alginate, methylcellulose, sodium carboxymethylcellulose, 

danpluronic F-127. Sedangkan organogel meliputi hidrokarbon, lemak 

hewan/tumbuhan, basis sabun berlemak, dan hidrofilik organogel (carbowax) 

(Allen, 2002). 

Sifat gel yang sangat khas (Lieberman,et. al., 1996 : 401) yaitu : 

1. Dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat 

mengabsorbsi larutan yang mengakibatkan terjadinya penambahan 

volume. 

2. Sineresis, suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi dalam masa 

gel. Gel bila didiamkan secara spontan akan terjadi pengerutan dan cairan 

dipaksa keluar dari kapiler meninggalkan permukaan yang basah. 

3. Bentuk struktur gel resisten terhadap perubahan. Struktur gel dapat 

bermacam – macam tergantung dari komponen pembentuk gel. 

Komponen – komponen pembentuk sediaan gel(Winarti, 2013 ; 

Liebermanet al, 1994)) : 

1. Zat aktif 

2. Gelling agent 
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Gelling agent adalah substansi hidrokoloid yang memberi 

konsistensi tiksotropi pada gel umumnya dikenal juga sebagai  solidifiers 

atau  stabilizer  dan thickening agent. Gelling agent akan lebih larut 

dalam air dingin daripada air panas. Viskositas gelling agent berkisar 

1000-100.000 cp. 

3. Zat tambahan 

Hidrogel umumnya mengandung komponen bahan pembengkak, 

air, penahan lembab/ humektan  dan bahan pengawet. Penahan lembab 

yang ditambahkanjuga berfungsi sebagai pembuat lunak yang harus 

memenuhi berbagai hal. Pertama harus mampu meningkatkan 

kelembutan dan daya sebar sediaan, kedua harus mampu melindungi dari 

kemungkinan menjadi kering. Sebagai penahan lembab dapat digunakan 

gliserol, sorbitol, etilen glikol dan propilen glikol dalam konsentrasi 10-

20%. Meskipun tidak seluruh pembentuk hidrogel dapat mengalami 

kontaminasi pembusukan bacterial, namun tindakan pengawetan tetap 

dibutuhkan bagi sediaan yang mengandung air, yang paling tepat adalah 

penggunaan metil paraben 0,075% dan propil paraben 0,025% (Voigt, 

1984).  

Hal  Yang Perlu Diperhatikan Pada Pembuatan Sediaan Gel (Winarti, 

2013 ; Lieberman et. al., 1994) :  

1. Gelling agent yang dipilih harus bersifat inert, aman, tidak bereaksi 

dengan komponen lain dalam formulasi  

2. Penggunaan polisakarida memerlukan pengawet (rentan terhadap 

mikroba)  

3. Viskositas sediaan harus tepat &mudah digunakan  

4. Konsentrasi polimer sebagai gelling agent harus tepat (antisipasi 

sineresis)  

5. Inkompatibilitas terjadi antara obat kationik pada kombinasi zat aktif, 

pengawet, dan surfaktan bersifat anionik (inaktivasi/pengendapan bahan 

kationik)  
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B. Karbopol 

 

Gambar 1. Struktur Karbopol (Rowe et  al, 2006) 

Karbopol atau carbomer adalah polimer sintetik asam akrilat dengan 

berat molekul tinggi yang memiliki ikatan silang dengan alil sukrosa atau alil 

eter dari pentaerithritol. Karbopol mengandung kelompok asam karboksilat 

56% hingga 68% yang dihitung dari basis kering. Berat molekul resin 

carbomer secara teoritis adalah 7 x 10
5 
hingga 4 x 10

9
. Secara umum karbopol 

digunakan dalam formulasi sediaan cair atau semisolid sebagai suspending 

agent atau sebagai agent untuk meningkatkan viskositas. Karbopol berfungsi 

sebagai gelling agent pada konsentrasi 0,5 – 2%. Karbopol berwarna putih, 

bersifat asam, serbuk yang higroskopis dan memiliki bau yang khas (Rowe et 

al, 2006). Sediaan topikal dengan gelling agent karbopol tidak menunjukkan 

reaksi hipersensitif pada manusia (Rowe et al, 2006) 

C. Luka Bakar 

Luka bakar merupakan kerusakan atau kehilangan jaringan yang 

disebabkan adanya kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan 

kimia, listrik dan radiasi (Moenadjat, 2001). 

Menurut derajat kedalamannya, terdapat 3 klasifikasi pada luka bakar 

(Dewi, 2013; Hrynyk,2012; Kavanagh dan de Jong, 2013)  yaitu : 

1. Luka Bakar Derajat 1 ( Superficial Burns) 

Kerusakan jaringan hanya terjadi pada epidermis. Manifestasi 

yang terjadi yaitu eritema, edema ringan, nyeri terhadap sentuhan, dan 

kadang dapat pula disertai vesikel. Pada luka bakar superfisial umumnya 

disebabkan oleh radiasi ultraviolet dan tidak perlu dilakukan perhitungan 

luas luka bakar. Penyembuhan luka bakar derajat I terjadi secara spontan 

dalam waktu kurang lebih 5 – 10 hari (Brunicardi et al, 2005) 

2. Luka Bakar Derajat II ( Partial-Thickness Burns) 
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Kerusakan jaringan terjadi pada epidermis dan dermis. 

a. Luka Bakar Parsial Superfisial (Superficial Partial – Thickness 

Burns) 

Kerusakan mencakup epidermis dan dermis bagian atas 

(dermis papilaris). Terjadi eritema berwarna merah,/ merah muda 

terang, edema, vesikel/ bulla, luka basah dan nyeri yang hebat. Jika 

infeksi dapat dicegah maka penyembuhan akan terjadi secara 

spontan kurang dari 3 minggu (Brunicardi et al, 2005) 

b. Luka Bakar Parsial Dalam (Deep Partial-Thickness Burns) 

Kerusakan jaringan mencakup epidermis hingga hampir/ 

seluruh bagian dermis (dermis retikularis), termasuk folikel rambut, 

ujung – ujung saraf dan adneksa kulit lainnya. Luka berwarna merah 

muda pucat/ kekuningan dengan bercak – bercak merah, dapat 

timbul edema, bulla dan eschar, terasa nyeri sedang. Sering terletak 

lebih tinggi diatas kulit normal (Moenadjat, 2001). 

3. Luka Bakar Derajat III (Full-Thickness Burns) 

Kerusakan jaringan terjadi dari epidermis hingga subkutan. Luka 

tampak berwarna kuning coklat/ hitam, terjadi edema hebat dan eschar 

tanpa terasa nyeri, dan terdapat resiko infeksi serius hingga sepsis.Proses 

penyembuhan luka bakar dipengaruhi oleh derajat kedalamannya. Pada 

luka bakar derajat I penyembuhan luka terjadi selama kurun waktu 1 

minggu. Kemudian pada luka bakar derajat II dibutuhkan waktu untuk 

penyembuhan luka selama 2 – 3 minggu. Luka bakar derajat III 

membutuhkan waktu > 3 minggu hingga beberapa bulan untuk sembuh 

(Hrynyk, 2012 ; Pan, 2013). Penyembuhan terjadi dalam kurun waktu 

yang lama karena tidak ada proses epitelisasi spontan dari dasar luka 

(Moenadjat, 2001). Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan 

penyembuhan luka bakar, seperti oksigenasi, infeksi, usia, stress, 

diabetes, pengobatan dan merokok (Kaushik et al, 2013). 

Fase penyembuhan luka bakar terbagi dalam 3 fase (Dubay dan Franz, 

2003; Hrynyk, 2012 ; Kaushik et al., 2013) : 
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1. Fase Inflamasi 

Terjadi suatu proses migrasi sel – sel inflamasi seperti neutrofil, 

limfosit, monosit, dan makrofag menuju ke jaringan tempat  terjadinya 

cedera untuk melindungi area dari infeksi, serta membersihkan debris – 

debris seluler dan mempersiapkan penyembuhan pada jaringan. Reaksi 

hemostasis terjadi saat trombosit yang keluar dari pembuluh darah saling 

melengket dan bersama dengan jala fibrin yang terbentuk akan 

membekukan darah yang nantinya keluar dari pembuluh darah (Theoret, 

2009). Adanya pelepasan sitokin dan molekul – molekul pensinyal 

seperti interleukin, katekolamin, leukotrien, serotonin serta tromboksan 

yang akan bekerja dengan cara menginduksi peradangan serta 

penyembuhan jaringan yang secara umum akan berlangsung selama 3 

hari. 

2. Fase Proliferasi  

Adanya proses perbaikan jaringan yang rusak serta terjadi suatu 

proses angiogenesis, deposisi kolagen, pembentukan jaringan granulasi, 

dan reepitelisasi pada fase ini. (Prasetyono, 2009). Fibroblas akan 

bermigrasi ke area cedera setelah debris dibersihkan mengikuti sitokin 

dan faktor pertumbuhan (PDGF, TGF-α, FGF, -dsb). Hialuronat akan 

membantu dalam proses migrasi sel, tekanan adhesi didalamnya yang 

menyangkut fibronektin, laminin, dan tenasin difasilitasi oleh migrasi sel 

(Tredget, 2006). Kemudian fibroblas berdiferensiasi menjadi matriks 

ekstraseluler yang baru. Matriks ektraseluler baru ini adalah jaringan 

granulasi yang terdiri dari campuran kolagen tipe I dan III, neovaskuler, 

proteoglikan, fibronektin dan tenascin. Fibroblas berasal adri sel – sel 

mesenkim lokal, pertumbuhannya disebabkan oleh sitokin – sitokin yang 

diproduksi oleh makrofag. Selanjutnya terjadi migrasi sel – sel basal 

keratinosit pada tepian luka dan folikel rambut kedalam matriks baru. Sel 

basal akan berproliferasi hingga terjadi suatu reepitelisasi serta 

penutupan pada luka yang akan selesai setelah fase inflamasi dalam 

kurun waktu 1- 2 minggu (Hrynyk, 2012). 
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3. Fase Remodeling matriks / jaringan. 

Pasokan kolagen berlanjut bersama pembentukan ikatan – ikatan 

silang yang lebih kompleks antar molekulnya kemudian dihasilkan 

miofibroblas yang menarik jaringan pada kulit normal serta adiposa ke 

defek luka sehingga terbentuk jaringan parut dan terjadi kontraksi luka 

(Hrynyk, 2012). Pada awal fase remodelling tensile strength dari luka 

hanya sekitar 20% dari kulit normal dan berangsur – angsur meningkat 

hingga 70% dari kulit normal pada akhir fase (Wynn, 2008).  

Fase ini bertujuan untuk menggantikan komponen ekstraseluler 

matriks baru yang lemah dengan komponen yang lebih kuat seperti 

adanya penggantian hyaluronan dengan proteoglikan tersulfatasi yang 

dihasilkan oleh jaringan fibroblas yang telah matang sehingga 

menghasilkan jaringan dengan ketahanan yang lebih baik. Fase paling 

penting pada proses upaya percepatan penyembuhan pada luka adalah 

fase inflamasi dan fase proliferasi (Hrynyk, 2012 ; Pan, 2013) 

Prinsip Pengobatan Luka Bakar : 

1. Manajemen luka bakar secara umum berpusat pada proteksi, imunologis, 

keseimbangan elektrolit, cairan dan protein, termoregulasi, 

neurosensorik, dan metabolisme (Kavanagh dan de Jong, 2013) 

2. Manajemen luka bakar derajat II (Partial – Thickness Burns), yaitu 

kelompok produk yang dapat dipertimbangkan untuk luka bakar jenis ini 

adalah hidrokoloid, film poli uretan, dressing biologis, dressing 

biosintetis, alginat, poliuretan membran yang didukung oleh sediaan gel, 

produk anti mikroba seperti produk yang mengandung perak. (Kavanagh 

dan de Jong, 2013) 

3. Strategi untuk meminimalkan rasa gatal pada luka bakar dapat dengan 2 

cara, dengan cara non farmakologi yaitu dengan krim pelembab, pijat, 

produk koloid, serta pencucian luka. Sedangkan dengan cara farmakologi 

yaitu dengan mengkonsumsi anti histamin oral, analgetik oral, analgetik 

topikal, anti histamin topikal serta krim doxepin 5% (Demling & De 

Santi, 2002). 
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D. Bekicot (Achatina fulica) 

 

Gambar 2. Morfologi Bekicot (Nordsieck, 2009) 

 

Fillum  : Mollusca 

Kelas  : Gastropoda 

Ordo  : Stylommatophora 

Famili  : Achatinidae 

Sub Famili : Achatininae 

Genus  : Achatina 

Subgenus  : Lissachatina 

Spesies  : Achatina fulica 

(www.itis.gov) 

Bekicot mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap 

disamping mempunyai kandungan zat besi yang tinggi (Udofia et  al., 2009). 

Lendir bekicot mengandung glikokonjugat kompleks, yaitu 

glikosaminoglikan dan proteoglikan. Molekul-molekul tersebut terutama 

disusun dari gula sulfat atau karbohidrat, protein globuler terlarut, asam urat, 

dan oligoelemen (tembaga, seng, kalsium, dan besi). Glikosaminoglikan yang 

terisolasi dari bekicot (Achatina fulica) ini terkait dengan golongan heparin 

dan heparin sulfat. Glikosaminoglikan dan proteoglikan merupakan 

pengontrol aktif fungsi sel, berperan pada interaksi matriks sel, proliferasi 

fibroblast  pada fase penyembuhan luka, spesialisasi, dan migrasi,serta secara 
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efektif mengontrol fenotip seluler. Glikokonjugat utama pada lendir bekicot 

yaitu glikosaminoglikan disekresi oleh granula-granula yang terdapat di 

dalam tubuh bekicot dan terletak di permukaan luar. Lendir bekicot juga 

mengikat kation divales seperti tembaga(II) yang dapat mempercepat proses 

angiogenesis yang secara tidak langsung mempengaruhi kecepatan 

penyembuhan luka (Kim et. al., 1996; Sen et. al., 2002). 

Secara kimia, sulfat acharan telah terbukti mempunyai aktivitas 

biologis seperti penghambatan angiogenesis karena penghambatan faktor 

pertumbuhan endotel vaskular atau penurunan aktivitas mitogenik dari faktor 

pertumbuhan fibroblast dan aktivitas farmakologi lainnya (Vieira et al., 

2004). Kandungan glycosaminoglycan  pada lendir bekicot diketahui 

berfungsi sebagai penyembuh luka (Im dan Kim, 2009). Zat bacterisidal 

glycoprotein yang ditemukan pada lendir bersifat anti bakteri yang memiliki 

aktivitas terhadap Staphylococcus aureus dan pseudomonas aueruginosa 

(Nurinsiyah, 2010). Masyarakat umumnya memanfaatkan lendir bekicot 

untuk menangani sakit gigi, radang selaput mata, gatal pada kulit dan lain – 

lain (Anonim, 2005) 

 

E. Desain Faktorial 

Desain faktorial adalah suatu sistem desain eksperimental dimana 

faktor – faktor yang terlibat dalam suatu proses dapat di evaluasi secara 

simultan dan mengukur dari faktor – faktor tersebut. Teknik ini dapat 

diterapkan dalam suatu masalah farmasi dan menjadi dasar bagi berbagai 

percobaan untuk mencari pemecahan yang optimum (Amstrong dan James, 

1996). Optimasi campuran dua bahan yang mempunyai dua faktor dengan 

menggunakan desain faktorialdilakukan dengan rumus : 

Y = b0 + b1(A) + b2(B) + b12(A)(B)......................................... (1) 

Y adalah respon hasil atau sifat yang diamati. (A), (B) adalah level 

dari faktor A dan level dari faktor B. b0, b1, b2, b12 adalah koefisien yang 

dapat dihitung dari percobaan. Desain faktorial dua level dan dua faktor 

diperlukan empat percobaan (2
n
 = 4 dengan 2 menunjukkan level dan n 
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menunjukkan jumlah faktor). Rumus (1) dan data yang diperoleh dapat 

membentuk suatu contour plot dari suatu respon tertentu yang sangat berguna 

dalam pemilihan kondisi optimum dari suatu formula (Bolton dan Bon, 

2004). Rancangan percobaan desain faktorial tertera pada tabel 1. 

Tabel 1. Rancangan desain faktorial dengan dua faktor dan dua level (Bolton dan 

Bon, 2004) 

Formula Faktor A Faktor B Interaksi Faktor A dan B 

I - - + 

A + - - 

B - + - 

AB + + + 

Metode desain faktorial dapat menentukan suatu efek yang digunakan 

untuk memperkirakan efek dominan dalam  menentukan respon. Keuntungan 

utama desain faktorial adalah bahwa metode ini memungkinkan untuk 

mengidentifikasi baik efek masing – masing faktor maupun efek interaksi 

antar faktor (De muth, 1999) 

3 Aspek Desain Faktorial pada software design expert versi 7.0.0 

(Statease, 2015) : 

1. Rangka Eksperimen 

 

Gambar 3. Rangka eksperimen desain faktorial oleh software design expert versi 

7.0.0 

Pemilihan kolom yang tertera angka 2
2
 akan menghasilkan 

rancangan formula dari desain faktorial dengan 2 faktor dan 2 level yang 

akan menghasilkan 4 formula. 
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2. Analisis Data 

 

Gambar 4.  Analisis data menggunakan desain faktorial oleh software design 

expert versi 7.0.0 

 

Analisis data pada desain faktorial dilakukan setelah input data 

pada tiap respon selesai. Respon dipilih pada bagian bawah analisis, 

analisis data dilakukan sesuai dengan langkah – langkah yang sistematis 

pada bagian tombol diatas tampilan yang terdiri dari transform, effects, 

ANOVA, diagnostics dan model graphs. 

3. Optimasi Formula 

 

Gambar 5.  Optimasi formula menggunakan desain faktorialoleh software 

designexpert versi 7.0.0 
 

Optimasi formula mempunyai 3 pilihan diantaranya optimasi 

secara numerik, optimasi secara grafis serta optimasi berdasarkan titik 

OPTIMASI GELLING AGENT ...,NINA DWI SARASWATI, FARMASI,  UMP 2016.



 

 

14 

prediksi. Optimasi secara numerik dilakukan dengan cara mengatur tiap 

respon pada „criteria‟, formula optimum akan muncul setelah meng – klik 

bagian solusi.  
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