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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanaman jeruk nipis (Citrus aurantifolia, swingle) 

Klasifikasi tanaman jeruk nipis  (Citrus aurantifolia, swingle) yaitu 

sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae 

Class : Dicotyledonae 

Ordo : Rutales 

Family : Rutaceae 

Genus : Citrus 

Spesies : Citrus aurantifolia (critsm) swingle 

Nama daerah : Jeruk asam (Jawa), Limau asam (Sunda), Jeruk dhurga 

(Madura) 

Nama asing : lime (inggris), lima (spanyol), limah (arab). (Stiyadi, 

2004). 

 

Gambar 2.1 Tanaman buah jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle) 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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Buah jeruk nipis merupakan salah satu jenis citrus (jeruk)  yang asal 

usulnya dari Asia Tenggara dan India. Tanaman jeruk nipis  (Citrus 

aurantifolia Swingel) yaitu suatu pohon yang berukuran kecil. Memiliki 

bentuk buah yang agak bulat dengan ujungnya yang sedikit lancip dan 

berdiameter 3-6 cm dengan kulit yang cukup tebal. Saat masih muda, buah 

berwarna hijau kekuningan. Semakin tua warna buah semakin hijau tua atau 

kekuningan. Rasa buahnya asam segar. Bijinya berbentuk bulat telur, pipih 

dan berwarna putih kehijauan, akar tunggangnya berbentuk  bulat dan 

berwarna putih kekuningan (Abinu, 2007). 

Buah jeruk nipis  memiliki rasa asam, pahit dan bersifat sedikit dingin. 

Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam  buah jeruk nipis diantaranya 

yaitu asam sitrat sebanyak 7-7,6%  mineral, damar lemak, vitamin B1, sitral 

limonen, fellandren, lemon kamfer, geranil asetat, cadinen, linalin asetat. 

Selain itu buah jeruk nipis juga mengandung  vitamin C sebanyak 27 mg/ 100 

gram jeruk, P sebanyak 22 mg dan Ca sebanyak 40 mg/ 100 gram (Hariana, 

2005). 

Tanaman dengan genus citrus  merupakan salah satu tanaman 

penghasil minyak atsiri yang merupakan suatu subtansi alami yang memiliki 

efek antibakteri. Minyak atsiri  yang di hasilkan oleh tanaman yang berasal 

dari genus citrus ini sebagian besar  mengandung terpen, seskuiterpen alifatik, 

turunan hidrokarbon, teroksigenasi dan hidrokarbon aromatik (Hariana, 2005). 

Komposisi senyawa dalam buah jeruk nipis yaitu lomonen 33,33,  β-

pinen 15,85, sitral 10,54, neral 7,94, terpinen 6,80, α- farnesen 4,14, α-
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bergamoten 3,38, β-bisabolen 3,05, α-terpineol  2,98, linalol 2,45, sabinen 

1,81, β-elemen 1,74, nerol 1,52, α-pinen 1,25, geranil asetat 1,23, 4-terpineol  

1.17, neril asetat 0,56 dan trans-β-osimen 0,26% (Ekawati, 2017) tanaman 

jeruk nipis dapat dijadikan sebagai obat tradisional yang berkhasiat dalam 

mengurangi demam, batuk, infeksi saluran kemih, ketombe, menambah 

stamina, mengurangi  jerawat serta sebagai antimikroba dan antiinflamasi 

(Ekawati,2017).  

 

B. Ekstraksi 

Ekstraksi yaitu merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang 

dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair. 

Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke 

dalam minyak atsiri, flavonoid, alkaloid dan lain-lain (Depkes RI, 2000). 

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga, kecuali di nyatakan lain berupa bahan 

yang telah dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati, hewani dan 

pelikan atau mineral. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, 

bagian tanaman dan eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi yang 

spontan keluar dari tanaman atau isi sel yang dikeluarkan dari selnya dengan 

cara tertentu atau zat yang dipisahkan dari tanamannya dengan cara tertentu 

yang masih belum berupa zat kimia murni (Depkes RI, 1979). 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari 

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh 
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cahaya matahari langsung. Cairan penyari, sebagai cairan penyari digunakan 

air, eter atau campuran etanol dan air (Depkes RI,1979). Semua atau hampir 

semua pelarut diuapkan dan masa atau serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian rupa sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. 

Ada beberapa metode dasar ekstraksi yang dapat dipakai untuk 

penyarian yaitu maserasi, soxhletasi, dan destilasi. Pemilihan metode 

disesuaikan dengan kepentingandalam memperoleh sari yang baik (Depkes 

RI, 1986).  

1. Penyulingan (Destilation)  

Penyulingan atau destilasi adalah suatu metode pemisahan bahaan 

kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap 

(volatilitas) bahan. Dalam penyulingan campuran zat dididihkan sehingga 

menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali kedalam bentuk 

cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih 

dulu (Depkes RI, 1986). Penyulingan merupakan metode yang paling 

banyak digunakan untuk mendapatkan minyak atsiri (Molide, 2009). 

Ada 3 macam penyulingan yaitu: 

a. Penyulingan dengan air 

Pada penyulingan ini terjadi kontak langsung antara air mendidih. 

Simplisia yang telah dipotong-potong, digiling kasar atau digerus halus 

dididihkan dengan air, uap air dialirkan melalui pendingin, sulingan 

berupaminyak yang belum murni ditampung. Dengan cara ini sesuai 

untuk simplisia kering yang tidak rusak dengan pendidihan (Depkes RI, 

1986). 
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b. Penyulingan air dan uap 

Penyulingan dengan cara ini memakai alat semacam dandang. 

Simplisia diletakan di atas yang berlubang-lubangsedangkan air di 

lapisan bawah.uap dialirkan melalui pendingin dan sulingan ditampung, 

minyak yang diperoleh belum murni.cara ini baik untuk simplisia 

basahatau kering yang rusak pada pendidihan. Untuk simplisia kering 

harus dimaserasi lebih dulu, sedangkan untuk simplisia segar yang baru 

dipetik tidak perlu dimaserasi (Depkes RI, 1986). 

Cara penyulingan ini sudah banayak dilakukan secara kecil-kecilan 

sebagai industri rumah, karena peralatan mudah didapat dan hasil yang 

diperoleh cukup baik (Depkes RI, 1986). 

c. Penyulingan dengan uap 

penyulingan dengan cara ini tidak memerlukan air, uap air panas yang 

biasanya bertekanan lebih dari 1 atsmosir dialirkan melalui suatu pipa 

uap. Peralatan yang dipakai tidak berbeda dengan penyulingan air dan 

uap, hanya diperlukan alat tambahan untuk memeriksa suhu dan 

tekanan. Bila pemeriksaan telah dilakukan dengan baik, dengan cara ini 

akan diperoleh banayak minyak atsiri dari biji, akar, kayu yang 

umumnya mengandung komponen minyak yang bertitik didih tinggi. 

Penyulingan ini dapat digunakan untuk membuat minyak cengkeh, 

minyak kayu manis, minyakakar wangi, minyak sereh, minyak 

kayuputih dan lain-lain (Depkes RI, 1986). 
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Selain penyulingan dengan cara di atas dikembangkan juga cara sebagai, 

berikut: 

a. Penyulingan dengan air dan penyulingan dengan uap disertai 

pengurangan tekanan. Pengurangan tekanan akan memperpendek waktu 

penyulingan pada tekanan 1 atsmosfir. Penyulingan dilakukan pada 

suhu kurang dari 70 ˚C (biasanya pada suhu 50 ˚C) sehingga penguraian 

karena suhu tinggi terhindarkan (Depkes RI, 1986). 

b. Penyulingan dengan air dan penyulingan dengan uap disertai penaikan 

tekanan. Penyulingan dengan uap dengan menaikan tekanan, baik 

dilakukan untuk simplisia yang keras seperti kayu, biji, kulit kayu. 

Dengan penyulingan ini diperoleh minyaklebih banyak dan akan 

memperpendek waktu penyulingan (Depkes RI, 1986). 

Tanaman yang mengandung minyak atsiri bertitik didih 

rendah, lebih baik disuling dengan tekanan kurang dari 1 atsmosfir 

sedangkan yang mengandung minyak yang bertitik didih tinggi dapat 

dengan penyulingan uap bertekanan lebih tinggi dari 1 atsmosfir 

(Depkes RI, 1986).   

2. Soxhletasi 

Merupakan proses yang digunakan untuk memperoleh ekstrak cair 

yang akan dilanjutkan dengan adanya penguapan. Penyarian ini 

merupakan penyempurnaan dari alat ekstraksi sebelumnya, yang 

merupakan penggabungan antara metode maserasi dengan perkolasi 

(Depkes RI, 1986). Prinsip kerja yang terjadi pada proses soxhletasi 

adalah proses perendaman dan pemanasan yang terjadi dalam satu waktu. 
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Dalam pengerjaan soxhletasi, serbuk simplisia dibungkus kertas 

saring lalu di letakkan pada tabung soxhlet untuk penyari dilakukan  

dalam labu dengan cara mengalirkannya pada permukaan simplisia pada 

tabung soxhlet hingga beberapa sirkulasi yang diperlukan. Proses 

penyarian yang terjadi pada prinsipnya sama seperti proses penyarian 

berkesinambungan yaitu pemanasan dan perendaman. Uap cairan penyari 

akan naik untuk menyari simplisia serbuk dalam tabung. Hanya saja 

untuk soxhlet  uap penyari naik ke atas melalui pipa samping, yang 

kemudian diembunkan kembali oleh pendingin balik. Cairan akan turun 

melalui serbuk simplisia. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif, serbuk 

simplisia sambil turun. Karena adanya pendingin balik maka setelah 

cairan mencapai permukaan pendingin balik, seluruh cairan akan kembali 

ke labu. Cara ini lebih menguntungkan karena uap panas tidak melalui 

serbuk simplisia (uap panas melalui pipa samping). Penyari selalu baru 

dan dalam jumlah konstan berlangsung secara berkelanjutan (Depkes RI, 

2000) 

Keuntungan penyarian secara soxhletasi adalah cairan penyari 

yang diperlukan sedikit dan secara langsung diperoleh hasil yang pekat, 

serbuk simplisia disari oleh cairan penyari yang murni sehingga dapat 

menyari zat aktif lebih banyak serta penyariannya dapat di teruskan sesuai 

dengan keperluan, tanpa menambah cairan penyari (Voight, 1995). 

Etanol adalah pelarut yang mudah menguap, jernih dan tidak 

berwarna. Bau khas dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Mudah 
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menguap walaupun pada suhu rendah dan mendidih pada suhu 78 ˚C 

mudah terbakar (Depkes RI, 1995). Etanol tidak menimbulkan 

pembengkakan membran sel dan memperbaiki stabilitas obat yang 

terlarut. Keuntungan lainnya adalah sifatnya yang mau mengendapkan 

albumin dan mampu menghambat kerja enzim. Umumnya yang di 

gunakan sebagai cairan penyari adalah campuran bahan pelarut yang 

berlainan, khususnya campuran etanol-air (Voight, 1994). 

 

C.  Gel 

1. Definisi 

Gel adalah suatu sediaan semipadat  yang jernih dan tembus 

cahaya yang mengandung zat-zat aktif dalam keadaan terlarut. Polimer-

polimer yang bisa digunakan yang bisa digunakan untuk membuat gel 

farmasetik meliputi, gom alam, tragakan, pektin, karagen, agar, asam 

alginat, serta bahan-bahan sintesis dan semisentesis seperti metil selulosa, 

HPMC, CMC dan karbopol yang merupakan polimer vinil sintesis dengan 

gugus karboksil yang terionisasi (Lachman, 1994). 

Gel secara luas digunakan pada berbagai produk obat-obatan, 

kosmetik dan makanan, juga pada beberapa proses industri. Dalam bidang 

pengobatan, gel dapat di gunakan sebagai bahan dasar (pembawa) dalam 

pembuatan sediaan topikal. Keuntungan dari gel dibandingkan dengan 

bentuk sediaan lainnya yaitu memungkinkan pemakaian yang merata dan 

melekat dengan baik, mudah digunakan, mudah meresap dan mudah 
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dibersihkan oleh air. Penyimpanan gel harus dalam wadah tertutup baik 

terlindung dari cahaya dan di tempat sejuk (Herdiana, 2007). 

Penampilan gel adalah transparan atau berbentuk suspensi partikel 

koloid yang terdispersi, dimana dengan jumlah pelarut yang cukup banyak 

membentuk gel koloid yang mempunyai struktur tiga dimensi. 

Terbentuknya gel dengan struktur tiga dimensi disebabkan adanya cairan 

yang terperangkap, sehingga molekul pelarut tidak dapat bergerak. Sifat 

gel yang sangat khas (Agoes & Darijanto, 1993) yaitu : 

a. Dapat mengembang karena komponen  pembentuk gel dapat 

mengabsorpsi larutan yang mengakibatkan terjadi penambahan 

volume. 

b. Sintesis, suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi dalam masa 

gel. Gel bila didiamkan secara spontan akan terjadi pengerutan dan 

cairan di paksa keluar dari kapiler meninggalkan permukaan yang 

basah. 

c. Bentuk struktur gel resisten terhadap perubahan atau deformasi atau 

aliran viskoelastis. Struktur gel dapat bermacam-macam tergantung 

dari komponen pembentuk gel. 

2. Karakteristik 

Zat pembentuk gel yang ideal untuk sediaan farmasi dan kosmetik 

ialah inert, aman dan tidak bereaksi dengan komponen farmasi lain. 

Pemilihan bahan pembentuk gel dalam setiap formulasi bertujuan 

membentuk sifat seperti padatan yang cukup baik selama penyimpanan 
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yang dengan mudah dipecah bila diberikan daya pada sistem. Misalnya, 

dengan pengocokan botol, memencen  atau selama aplikasi topikal (Agoes 

& Darijanto, 1993). 

3. Klasifikasi  

Klasifikasi gel didasarkan pada pertimbangan karakteristik dari 

masing-masing ke dua fase gel dikelompokan pada gel organik dan 

anorganik berdasarkan sifat fase koloidal. Magna bentonit merupakan 

contoh dari gel anorganik, sedangkan gel organik sangat spesifik 

mengandung polimer sebagai pembentuk gel. Selanjutnya dibagi-bagi 

berdasarkan sifat-sifat kimia molekul organik yang terdispersi. 

Kebanyakan gom alam seperti gom arab, karagen dan gom xantan adalah 

polisakarida anionik sejumlah selulosa yang merupakan hasi sintesa, 

merupakan pembentuk gel yang efektif seperti hidroksipropil selulosa dan 

metilhidroksipropil selulosa. Sifat pelarut akan menentukan apakah gel 

merupakan hidrogel (dasar air) atau organo gel (dengan pelarut bukan air). 

Sebagai contoh adalah magma bentonit dan gelatin merupakan hidrogel, 

sedangkan organo gel adalah plastibase yang merupakan polietilen 

berbobot molekul rendah yang dilarutkan dalam minyak mineral dan 

didinginkan secara cepat. Gel padat dengan konsentrasi pelarut brendah 

dikenal sebagai xero gel, sering dihasilkan dengan cara penguapan pelarut, 

sehingga menghasilkan kerangka gel (Agoes & Darijanto, 1993). 
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D. Uraian Bahan 

1. Karbopol 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur karbopol (Rowe et al., 2003) 

Bahan pembentuk gel yang saat ini juga banyak digunakan dalam 

bidang farmasi dan kosmetik adalah polimer karboksivinil yaitu 

karbopol. Karbopol merupakan polimer sintetik dengan berat molekul 

tinggi dari asam akrilat yang disambung silang dengan alil sukrosa atau 

alil eter dari pentaeritriol. Contoh grade farmasetika dari karbomer 

adalah karbopol
®
934. 

Pada formulasi yang mengandung air atau pelarut polar, gelasi 

karbopol dapat diinduksi dengan penambahan organik, misalnya 

sodiumatau potasium hidroksida. Sedangkan pada sistem yang kurang 

polar ataupun nonpolar dapat dinetralkan dengan golongan amina, 

misalnya trietanolamin, dietanolamin, ataupun dengan basa amina misal 

diisopropanolamin, aminoetil propanol, tetra hidroksipropil etilendiamin 

dan trometamin. Netralisasi yang berlebihan pada karbopol dapat 

berakibat turunnya viskositas dan karbopol. Untuk menetralkan 1,0 gram 

karbopol
®

934 misalnya dibutuhkan: trietanolamin 1,35 gram; etanolamin 
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0,68 gram; trietilamin 0,80 gram; diisipropanolamin 1,70 gram; natrium 

hidroksida 0,42 gram (Voight, 1995:359). 

Tabel 2.1 Fungsi karbopol (Rowe et al, 2003) 

Fungsi Konsentrasi 

Pengemulsi  

Pembentuk gel 

Pensuspensi 

Bahan pengikat 

0,1-0,5 

0,5-2,0 

0,5-1,0 

5-10 

 

 

2. Trietanolamin 

 

Gambar 2.3 Struktur trietanolamin (Rowe et al, 2003) 

Trietanolamin dapat digunakan sebagai zat pembasa dan zat 

pengemulsi. Trietanolamin secara luas digunakan dalam sediaan topikal 

karena dapat membentuk emulsi. TEA  juga dapat digunakan dalam 

pembentukan garam untuk sediaan injeksi dan preparat topikal analgesik 

(Rowe et.al., 2003). TEA adalah campuran trietanolamina, dietanolamina 

dan monoetanolamina. Mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih 

dari 107,4% dihitung terhadap zat anhidrat sebagai TEA N(        . 

Pemerian cairan kental, tidak berwarna hingga kuning pucat, bau lemah 

mirip amoniak, higroskopik. Kelarutan mudah larut dalam air dan dalam 

etanol, larut dalam kloroform. Fungsinya sebagai zat tambahan dan 

membantu stabilitas gel dengan basis karbopol (Rowe et al., 2003). 
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3. Metilparaben 

 

Gambar 2.4 Struktur methylparaben (Rowe et al., 2003) 

 

Metilparaben mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih 

dari 101,0%        . Digunakan sebagai zat tambahan, zat pengawet. 

Kelarutan: larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, 

dalam 3,5 bagian etanol (95%) dan dalam 3 bagian aseton; mudah larut 

dalam eter dan dalam larutan alkali hidroksida; larut dalam 60 bagian 

gliserol panas dan dalam 40 bagian minyak lemak nabati panas, jika 

didinginkan larutan tetap jernih  (Depkes RI, 1995) penggunaan metil 

paraben antara 0,02-0,3% (Rowe et al., 2003). 

4. Gliserin 

 

 

Gambar 2.5 Struktur gliserin (Rowe et al., 2003) 
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Pada sediaan topikal dan kosmetik, gliserin digunakan terutama 

digunakan sebagai humektan dan emolient (Rowe et al., 2003). 

Gliserin/gliserol dapat campur dengan air, dan dengan etanol (95%); 

praktis tidak larut dalam kloroform, dalam eter dan dalam minyak lemak 

(Depkes RI, 1995). 

Tabel 2.2 Fungsi gliserin (Rowe et al, 2003) 

Fungsi Konsentrasi (%) 

Antimikroba 

Emolient 

Humektan  

<20 

≤30 

≤30 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.8 Kerangka konsep penelitian 

 

F. Hipotesis 

 Minyak atsiri kulit buah jeruk nipis dapat dibuat formula gel 

 

 

Pengumpulan tanaman  

Determinasi tanaman  

Penyiapan bahan 

Ekstraksi 

Pembuatan gel 

Uji sifat fisik gel 
a. Pengamatan organoleptis 

b. Pengukuran pH 

c. Uji homogenitas gel 

d. Uji daya sebar 

e. Uji daya lekat 

a. Formula I : mengandung ektrak 0,5% 

b. Formula II : mengandung ektrak 1% 

c. Formula III : mengandung ektrak 1,25% 

d. Formula IV : tanpa ektrak 

Analisis hasil 

Analisis data 
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