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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tangan merupakan alat transmisi utama dari mikroorganisme pada 

saluran pernafasan dan mulut. Menurut WHO tahun 2006, lebih dari 45% 

kematian yang terjadi di negara-negara ASEAN adalah akibat penyakit 

infeksi. Infeksi di Indonesia pada tahun 2010 menepati urutan kedua yaitu 

sebesar 29,5% (Kemenkes RI,2010). Menurut data United Nations 

Children’s Fund (UNICEF) dan World Health Organization (WHO), pada 

tahun 2009 diare merupakan penyebab kematian kedua pada balita, ketiga 

pada bayi, dan kelima pada semua umur. Diare disebabkan oleh infeksi 

bakteri karena kurangnya pengetahuan tentang higenitas dan sanitasi pada 

masyarakat. Hal ini dapat dihindari dengan penggunaan antiseptik untuk 

membunuh dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada 

permukaan kulit (Fitriani and Habib, 2014). 

Produk antiseptik yang biasa digunakan untuk mencuci tangan 

selain sabun adalah hand sanitizer, produk ini merupakan produk instan 

yang praktis digunakan tanpa air. Jenis produk hand sanitizer pun semakin 

beragam, baik komposisinya ataupun zat pembawanya (Desiyanto and 

Djannah, 2013). Kebanyakan produk hand sanitizer yang tersedia 

dipasaran mempunyai kandungan alkohol dan triclosan. Kedua zat tersebut 

apabila digunakan dengan jangka panjang akan menimbulkan iritasi, 

karena alkohol akan melarutkan lapisan lemak dan sebum pada kulit 

tangan yang berfungsi sebagai pelindung terhadap infeksi mikroorganisme 

(Dewi et al., n.d.,2016). Triclosan juga dapat mengakibatkan sensitisasi 

pada kulit tangan. Di beberapa negara penggunaan triclosan telah dibatasi 

untuk produk home care dikarenakan adanya toksisitas yang ditimbulkan 

oleh triclosan (Fang et al., 2010). Salah satu upaya untuk menghindari efek 

samping dari alkohol dan triclosan diperlukan suatu alternatif dari bahan 

alam yang memiliki kemampuan sebagai antiseptik (Hurria, 2014). 
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Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) mengandung unsur-unsur senyawa 

kimia yang bermanfaat yang biasa digunakan sebagai antiseptik, antivirus, 

astringent, haemostatik, restorative, dan tonikum. Masyarakat Indonesia 

menggunakan daging buah atau air perasan jeruk nipis sebagai bumbu 

masak atau obat tradisional, sehingga ada bagian jeruk nipis yang bersifat 

buangan diantaranya adalah bagian kulit jeruk nipis yang dibuang sebagai 

limbah. Kulit jeruk nipis mengandung senyawa flavonoid, saponin, fenol, 

tannin, alkaloid dan minyak atsiri yang memiliki aktivitas antibakteri. 

Kandungan kimia dalam jeruk nipis dapat menghambat pertumbuhan 

beberapa bakteri pada kulit antara lain Staphylococcus aureus, Eshcerichia 

coli, Salmonella thyposa, dan Staphylococcus epidermis (Pratiwi et all., 

2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hurria (2014), menjelaskan tentang 

gel hand sanitizer dari air perasan jeruk nipis yang memiliki aktivitas 

antibakteri, dibuktikan dengan adanya KHM pada bakteri uji. Astarini, dkk 

(2010) menguji minyak atsiri kulit jeruk nipis sebagai antibakteri dan 

insektisida, serta penelitian Hindun (2017) tentang pemanfaatan limbah 

kulit jeruk nipis sebagai penghambat enzim tironase membuktikan 

kandungan flavonoid dan tannin pada kulit jeruk nipis dapat digunakan 

sebagai antibakteri.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sediaan 

yang dibuat berupa gel hand sanitizer dengan konsentrasi ekstrak kulit 

jeruk nipis 10%, 15%, 20%, dan 25% yang memiliki aktivitas terhadap 

bakteri Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, dan 

Eschericia coli. Bentuk sediaan gel dipilih karena nyaman digunakan 

untuk sediaan topikal. Sebagai gelling agent digunakan karbopol karena 

banyak digunakan untuk sediaan topikal serta viskositasnya yang baik. 

Karbopol dengan konsentrasi 0,5-2% digunakan untuk menghasilkan gel 

yang dapat digunakan sebagai basis sediaan topikal serta mencegah gel 

cepat kering (Rowe, 2009). Menurut penelitian Hidayanti (2015) gel 

dengan basis karbopol 940 konsentrasi 0,5% menunjukkan hasil susunan 
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formula yang homogen serta pH 6,72 yang masuk rentang pH kulit yaitu 

4,5-7,0 sehingga tidak mengiritasi kulit. 

Berdasarkan data diatas maka peneliti ingin membuat sediaan gel 

hand sanitizer dari ekstrak kulit jeruk nipis dengan optimasi formula yang 

memiliki aktivitas antiseptik. Selanjutnya gel hand sanitizer tersebut akan 

diuji sifat fisiknya untuk menentukan kualitas dan mutunya. Selain itu juga 

dilakukan uji aktivitas untuk mengetahui efektivitas gel hand sanitizer dari 

ekstrak kulit jeruk nipis terhadap bakteri Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermis,Escherichia coli.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah sediaan gel hand sanitizer ekstrak kulit jeruk nipis memenuhi 

uji sifat fisik yang baik dan stabil? 

2. Apakah sediaan gel hand sanitizer yang telah dibuat memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermis, Escherichia coli? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui sediaan gel hand sanitizer ekstrak kulit jeruk nipis 

memenuhi parameter uji sifat fisik yang baik dan stabil. 

2. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri terhadap S.aureus, S.epidermis, 

E. coli pada sediaan gel hand sanitizer dari ekstrak kulit jeruk nipis. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi baru 

dalam pengembangan produk hand sanitizer dengan bahan aktif dari alam 

serta memberikan informasi ilmiah mengenai aktifitas gel hand sanitizer 

dari ekstrak kulit jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle)  sebagai 

antiseptik 
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