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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia (Cristm.) Swingel) adalah salah satu 

tanaman tradisional yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai bumbu 

masakan dan obat-obatan (Razak, 2013). Dalam bidang medis, jeruk nipis 

dimanfaatkan sebagai penambah nafsu makan, diare, antipireutik, 

antiinflamasi, antibakteri, dan diet (Mursito, 2016; Haryanto 2006).  

Minyak atsiri merupakan produk dari tanaman jeruk nipis yang 

mempunyai komponen utama siral, limonene, feladren dan glokosida 

hedperidin serta terdiri dari berbagai golongan senyawa seperti terpena, 

sesquiterpena, aldehida ester, dan sterol (sethpakdee, 1992). Selain itu minyak 

atsiri juga mengandung flavonoid dan saponin (syamsuhidayat dan hutape, 

1991). Pada penelitian terdahulu jeruk nipis terbukti memiliki kemampuan 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri (Razak, 2013). 

Proses ekstraksi minyak atsiri dilakukan dengan cara penyulingan 

(Destilation). Penyulingan merupakan metode paling mudah digunakan untuk 

mendapatkan minyak atsiri. Penyulingan adalah metode pemisahan bahan 

kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap (volatilitas) 

bahan. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mizu, 2008) 

memperoleh minyak atsiri sebanyak 100 mL dengan rendemen 0,67% dan 

memiliki komponen minyak atsiri sebagai berikut limonene 94%, mirsen 2%, 

linalol 0,25%, dekanal 0,4%, sitronelal 0,1% dan oktanal 0.5%.  
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Sediaan dalam bentuk gel memiliki karakteristik pembebasan obat 

dinilai sangat bagus. Setelah kering gel akan meninggalkan lapisan tipis  

transparan, elastis dengan daya lekat tinggi. Gel lapisan tipis tidak menyumbat 

pori kulit sehingga tidak mengganggu pernafasan  kulit dan mudah dicuci 

dengan air (Voight,1995). Tujuan formulasi gel minyak atsiri kulit buah jeruk 

nipis diharapkan dapat digunakan sebagai kosmetik atau obat-obatan herbal 

yang aman pada kulit yang berkhasiat sebagai antibakteri. 

Di pasaran belum terdapat sediaan berupa gel yang mengandung 

minyak atsiri kulit jeruk nipis. Sehingga  dalam penelitian ini akan dibuat gel 

minyak atsiri kulit jeruk nipis. Gel ini diharapkan dapat digunakan selanjutnya 

untuk kosmetik atau obat herbal baik antiinflamasi, antijerawat, maupun 

antibaktri.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari pendahuluan, maka rumusan masalah yang 

didapat adalah: apakah pengaruh minyak atsiri kulit buah jeruk  nipis terhadap 

sifat fisik sediaan gel? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: memformulasikan minyak atsiri 

kulit jeruk nipis dalam sediaan gel. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian adalah dapat menjadi referensi ilmah untuk 

perkembangan sediaan gel minyak atsiri kulit buah jeruk nipis. 
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