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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Landasan Teori  

1. Tanaman Jeruk Nipis  

 

 

Gambar 1.2 Jeruk nipis (Shaha et all., 2013). 

a. Sistematika Tanaman  

Kedudukan tanaman Jeruk nipis (Citrus aurantifolia 

(Christm.) Swingle) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :   

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledone 

Bangsa  : Rutales 

Familia : Rutaceae 

Genus  : Citrus 

Spesies : Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle (BPOM RI, 

2008). 

b. Deskripsi Tanaman Jeruk Nipis  

Jeruk nipis termasuk salah satu jenis citrus genuk yang 

termasuk jenis tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan 

ranting. Tingginya sekitar 0,5-3,5 meter dan memiliki daun yang 

majemuk, elips atau bulat telur, pangkal daun membulat dan 

berujung tumbul. Batang pohonnya berkayu ulet, berduri dan 
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keras, sedangkan kulit luarnya berwarna tua dan kusam. Bunganya 

berukuran majemuk atau tunggal yang tumbuh diketiak daun atau 

ujung batang dengan diameter 1,5-2,5 cm. Buah jeruk nipis 

berdiameter 3,5 sampai 5 cm, memiliki warna hijau ketika masih 

muda dan menjadi kuning setelah tua. Biji berbentuk bulat telur, 

pipih, putih kehijauan. Tanaman jeruk umumnya menyukai tempat-

tempat yang dapat memperoleh sinar matahari langsung (Afiati, 

2016).  

c. Kandungan Jeruk Nipis  

Jeruk nipis mengandung saponin, flavonoid, dan minyak 

atsiri dengan komponen siral, lomonene, feladren, dan glikosida 

hedperidin. Buah jeruk juga mengandung zat bioflavonoid, pectin 

dan enzim, protein, lemak, dan pigmen (karoten dan klorofil) 

(Shaha et all., 2013).  Sari jeruk buah nipis mengandung asam 

sitrat 7% dan minyak atsiri limonene. Buah matang berumur lebih 

dari 3 bulan, sarinya mengandung 8% asam sitrat dari berat buah. 

Ekstak air 41% dari berat buah, vitamin C 4,6%, air 91%, 

karbohidrat 5,9%, protein 0,5% dan lemak 2,4% (Astarini, 2010). 

d. Kulit buah jeruk nipis  

Buah jeruk tergolong dalam kelompok buah sejati tunggal 

berdaging karena buah ini terjadi dari satu bunga dengan satu bakal 

buah saja. Dinding buah jeruk nipis mempunyai lapisan kulit luar 

yang tipis, sedangkan lapisan dalam tebal, lunak dan berair. Biji 

terdapat dalam bagian yang lunak (Pratiwi et all., 2013). 

Kulit buah jeruk nipis mempunyai 3 lapisan, yaitu : 

a) Lapisan luar yang kaku menjaga dan mengandung banyak 

kelenjar minyak atsiri. Mula-mula berwarna hijau, tetapi 

setelah buah masak warnanya berubah menjadi kuning atau 

jingga. Lapisan buah jeruk disebut flavedo. 

b) Lapisan tengah yang berbentuk seperti spon berpori, terdiri dari 

jaringan bunga karang berwarna putih. Lapisan ini disebut 

albedo. 
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c) Lapisan lebih dalam bentuknya seperti sekat yang membentuk 

beberapa ruangan, terdapat gelembung berair dan terdapat biji 

diantara gelembung tersebut (Pratiwi et all., 2013). 

Kulit jeruk nipis mengandung senyawa aktif yang dapat 

memberikan efek antibakteri. Bahan tersebut antara lain flavonoid, 

tanin, saponin, fenolat, alkaloid, dan minyak atsiri yang memiliki 

mekanisme yang berbeda - beda sebagai anti bakteri (Pratiwi et 

all., 2013). Flavonoid dan tannin adalah zat yang memiliki 

konsentrasi paling tinggi pada bagian kulit jeruk nipis yang lebih 

potensial sebagai antibakteri (Hindun, et all., 2017). 

Flavonoid yang terkandung dalam kulit buah jeruk nipis 

memiliki aktivitas biologi dengan spektrum yang luas memiliki 

efek hambatan terhadap pertumbuhan bakteri serta mempunyai 

fungsi sebagai antivirus, antibakteri, dan anti - inflamasi.Senyawa 

ini dapat berperan secara langsung sebagai antimikroba dengan 

mengganggu beberapa fungsi dari tubuh mikroorganisme seperti 

bakteri atau virus. Berfungsi sebagai antibakteri, flavanoid 

memiliki kemampuan untuk melarutkan dan berikatan dengan 

protein ekstraseluler dan protein integral yang mengakibatkan 

permeabelitas dinding sel terganggu sehingga dinding sel mudah 

pecah karena tidak mampu menahan tekanan sitoplasma. (Vajriana, 

2013).  

Flavonoid merupakan senyawa polar yang dapat larut pada 

pelarut polar, seperti alkohol, metanol dan etanol. Flavoniod juga 

memiliki toksisitas yang minimal. Struktur flavonoid yang 

teridentifikasi memiliki aktivitas antibakteri diantaranya apigenin, 

galangin, pinocembrin, ponciretin, sophoraflavanone G dan 

derivatnya, naringin dan naringenin, epigallocatechin gallate dan 

derivatnya, luteolin dan luteolin 7-glucoside, quercetin3-O-

methylquercetin serta kaempferol (Pasaribu, 2017).   

Tanin merupakan salah satu jenis senyawa yang termasuk 

ke dalam golongan polifenol. Senyawa tanin secara umum 
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didefinisikan sebagai senyawa polifenol kompleks yang bisa 

berikatan dengan protein dan memiliki berat molekul yang cukup 

tinggi ( Pasaribu, 2017). Mekanisme penghambatan tanin terhadap 

bakteri adalah dengan bereaksi dengan membran sel,inaktivasi 

enzim- enzim esensial dan destruksi atau inaktivasi fungsi material 

genetik (Pratiwi et all., 2013).  

 

2. Ekstraksi  

Ekstraksi adalah suatu proses penarikan zat aktif yang 

diinginkan dari simplisia dengan menggunakan pelarut yang akan 

diambil larut. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dari hasil 

ekstraksi. 

1. Maserasi  

Maserasi adalah salah satu metode ekstraksi yang 

sederhana dan sering digunakan. Maserasi merupakan salah satu 

jenis metode ekstraksi tanpa system pemanasan atau dikenal 

dengan istilah ekstraksi dingin, sehingga maserasi merupakan 

teknik ekstraksi yang dapat digunakan untuk senyawa yang tidak 

tahan panas ataupun tahan panas (Anonim, 1986). 

Prinsip kerja metode maserasi adalah pengikatan atau 

pelarutan zat aktif berdasarkan sifat kelarutannya dalam suatu 

pelarut (like dissolved like), pelarut yang umum digunakan adalah 

pelarut yang bersifat non-polar atau non-air. Mekanisme maserasi 

adalah cairan penyari menembus dinding sel dan masuk ke dalam 

rongga sel yang mengandung zat aktif, adanya perbedaan 

konsentrasi antara larutan di dalam dan di luar sel, maka zat aktif 

yang terlarut akan terdesak keluar dari rongga sampai terjadi 

keseimbangan konsentrasi di dalam dan di luar sel (Voight, 1994). 

Kelebihan metode maserasi adalah alat yang digunakan 

sederhana, dan biaya operasional relative lebih murah, sedangkan 

kelemahan metode maserasi adalah proses penyarianya tidak 
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sempurna, karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% 

saja, dan prosesnya memakan waktu yang lama (Anonim, 1995). 

2. Perkolasi  

Perlokasi merupakan cara ekstraksi dengan mengalirkan 

cairan yang digunakan pada serbuk simplisia yang sebelumnya 

sudah basah oleh larutan. 

Cara kerjanya yaitu simplisia ditempatkan pada suatu 

bejana yang dibawahnya terdapat sekat berpori kemudian cairan 

penyari yang digunakan dialirkan dari atas bejana ke bawah, lalu 

simplisia yang ada di bejana tersebut akan melarutkan zat aktif 

yang terkandung sampai jenuh (Anonim, 1995). 

3. Sokletasi  

Sokletasi adalah suatu metode pemisahan suatu komponen 

yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyarian berulang 

menggunakan pelarut tertentu, sehingga komponen yang 

diinginkan akan terisolasi. Cara kerja metode ini uap cairan yang 

digunakan akan naik keatas melalui pipa yang berada disamping 

alat tersebut, kemudian uap tersebuat akan diembunkan dibagian 

pendingin bergerak. Lalu cairan tersebut turun melalui tabung yang 

telah berisi serbuk simplisia dan melarutkan zat aktif, lalu cairan 

tersebut kembali ke labu (Ansel, 1989). 

4. Infundasi  

Infundasi adalah proses penyarian untuk melarutkan zat 

aktif yang larut dalam air, tetapi hasilnya tidak stabi; dan mudah 

tercemar, sehingga hasilnya tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam 

(Ansel, 1989). 

 

3. Hand sanitizer  

Gel pembersih tangan merupakan gel sebagai antibakteri yang 

dapat menghambat hingga membunuh bakteri. Banyak dari gel ini 

berasal dari bahan yang mengandung alkohol atau etanol yang 

dicampurkan dengan bahan pengental, misalnya karbomer atau 
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gliserin, untuk memudahkan penggunaan dan menghindari perasaan 

kering karena penggunaan alkohol. 

Hand sanitizer ini juga dikenal dengan istilah detergen sintetik 

cair pembersih tangan yang dibuat dari bahan aktif detergen dengan 

atau tanpa penambahan zat lain yang tidak menimbulkan iritasi pada 

kulit. Di negara berkembang, detergen sintetik telah menggantikan 

sabun sebagai bahan kebersihan. Syarat mutu detergen sintetik cair 

pembersih tangan di Indonesia diatur berdasarkan SNI-06-2588-1992 

(Fitriyani, 2016).  

Tabel 1.2. Standar Mutu Detergen Sintetik Pembersih Tangan Berdasarkan 

 SNI-06-2588-1992 
No  Jenis Uji Persyaratan  

1 Kadar Zat Aktif  Min 5,0% 

2 Ph 4,0-8,0 

3 Emulsi Cairan Stabil  

4 Zat Tambahan Sesuai peraturan yang berlaku  

 

Efektivitas hand sanitizer dipengaruhi oleh faktor fisika kimia 

seperti waktu kontak, suhu, konsentrasi, pH, kebersihan peralatan, 

kesadahan air, dan serangan bakteri. Sanitizer yang ideal harus 

memiliki beberapa hal sebagai berikut : 

1. Memiliki sifat bakteriosid, aktivitas spectrum melawan fase 

vegetative bakteri, kapang, dan khamir. 

2. Tahan terhadap lingkungan (efektif pada lingkungan yang 

mengandung bahan organik, detergen, sisa sabun, kesadahan 

air, dan perbedaan pH). 

3. Mampu membersihkan dengan baik. 

4. Larut dalam air berbagai konsentrasi. 

5. Bau dapat diterima. 

6. Tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. 

7. Konsentrasi stabil. 

8. Mudah digunakan. 

9. Tidak mahal. 
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10. Mudah pengukurannya jika digunakan dalam larutan (Fitriyani, 

2016). 

Hand sanitizer dari bahan kimia yang mematikan bakteri 

disebut dengan bakterisidal, sedangkan bahan kimia yang menghambat 

pertumbuhan disebut bakteriostatik. Bahan antimikrobial dapat bersifat 

bakteriostatik pada konsentrasi rendah, namun bersifat bakterisidal 

pada konsentrasi tinggi. Dalam menghambat aktivitas mikroba, 

alkohol 50-70% berperan sebagai pendenaturasi dan pengkoagulasi 

protein, denaturasi dan koagulasi protein akan merusak enzim 

sehingga mikroba tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

akhirnya aktivitasnya terhenti (CDC, 2009).  

 

4. Antiseptik  

Antiseptik atau germisida adalah senyawa kimia yang 

digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan 

kulit dan membrane mukosa. Antiseptik berbeda dengan antibiotik dan 

disinfektan, yaitu antibiotik yang digunakan untuk membunuh 

mikroorganisme di dalam tubuh, dan disinfektan digunakan untuk 

membunuh mikroorganisme pada benda mati. Hal ini disebabkan 

antiseptik lebih aman diaplikasikan pada jaringan hidup daripada 

disinfektan. Penggunaan antiseptik sangat direkomendasikan ketika 

terjadi epidemik penyakit karena dapat memperlambat penyebaran 

penyakit (Dewi, 2016). 

Efektivitas antiseptik dalam membunuh mikroorganisme  

bergantung pada beberapa faktor, misalnya konsentrasi dan lama 

paparan. Konsentrasi mempengaruhi adsorpsi atau penyerapan 

komponen antiseptik. Pada konsentrasi rendah, beberapa antiseptik 

menghambat fungsi biokimia membrane bakteri, namun tidak 

membunuh bakteri tersebut. Ketika konsentrasi tinggi, komponen 

antiseptik akan berpenetrasi ke dalam sel dan mengganggu fungsi 

normal seluler secara luas, termasuk menghambat biosintesis 
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pembuatan makromolekul dan pengendapan protein intraseluler dan 

asam nukleat (DNA atau RNA) (Dewi, 2016). 

  Mekanisme kerja antiseptik adalah sebagai berikut : 

a. Menon-aktifkan enzim teretentu 

Menon-aktifkan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari 

senyawa antiseptik, seperti turunan aldehid, etilen oksida. Aldehida 

dan etilen oksida bekerja dengan mengalkilasi secara langsung 

gugus nukleofil seperti gugus – gugus amino, karboksil, hidroksil, 

fenol dan tiol dari protein sel bakteri (Siswandono dan soekardjo, 

2002). 

b. Denaturasi protein  

Turunan alkohol, turunan fenol bekerja sebagai antiseptik 

dengan cara denaturasi dan koagulasi protein sel bakteri. Senyawa 

turunan alkohol juga menghambat sistem fosforilasi dan efeknya 

terlihat jelas pada mitokondria, yaitu pada hubungan substrat 

nikotinamid adenine nukleotida (DNA). Turunan fenol berinteraksi 

dengan sel bakteri melalui proses absorbsi yang melibatkan ikatan 

hidrogen. Pada kadar rendah terbentuk kompleks protein-fenol 

dengan ikatan yang lemah dan segera mengalami peruraian, di ikuti 

penetrasi fenol ke dalam sel menyebabkan presipitasi serta 

denaturasi protein. Pada kadar tinggi fenol menyebabkan koagulasi 

protein dan sel membrane mengalami lisis (Siswandono dan 

soekardjo, 2002) 

c. Mengubah permeabilitas 

Turunan fenol dapat mengubah permeabilitas membran sel 

bakteri dan menyebabkan keluarnya senyawa intraseluler 

mikroorganisme sehingga bakteri mengalami kematian 

(Siswandono dan soekardjo, 2002). 

d. Interkalasi ke dalam DNA 

Beberapa zat warna, seperti turunan trifenilmetan dan akridin, 

bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam 

nukleat, menghambat sistesis DNA dan menyebabkan perubahan 
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kerangka mutasi pada sintesis protein (Siswandono dan soekardjo, 

2002). 

e. Pembentukan kelat 

Beberapa turunan fenol seperti heksaklorofen dan oksikuinolin, 

dapat membentuk kelat dengan ion Fe dan Cu, kemudian bentuk 

kelat tersebut dialihkan ke dalam bakteri. Kadar yang tinggi dari 

ion – ion logam di dalam sel menyebabkan gangguan fungsi enzim 

– enzim sehingga mikroorganisme mengalami kematian 

(Siswandono dan soekardjo, 2002).  

 

5. Bakteri 

1. Staphylococcus aureus 

 

Gambar 2.2 Staphylococcus aureus (Oktabimasakti, 2015). 

Klasifikasi S. aureus adalah sebagai berikut : 

Divisi  : Protophyta atau Schizophyta 

Kelas  : Schizomycetes 

Ordo  : Bacillales 

Family : Staphylococcaceae 

Genus : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus 

S.aureus merupakan bakteri gram positif dan berbentuk 

coccus, berdiameter 0,7-1,2 µm. Bersifat non-motil, non-spora, 

anaerob fakultatif, katalase positif dan oksidase negative. Bakteri 

ini tumbuh pada suhu optimum 37 oC, tetapi membentuk pigmen 

paling baik pada suhu kamar (20-25 oC). koloni pada pembenihan 
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padat berwarna abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk 

bundar, halus menonjol, dan berkilau. Lebih dari 90% isolate klinik 

menghasilkan S. aureus yang mempunyai kapsul polisakarida atau 

selaput tipis yang berperan dalam virulensi bakteri (Oktabimasakti, 

2015). 

S. aureus dapat menyebabkan beberapa infeksi seperti 

jerawat, bisul, impetigo dan infeksi luka. Infeksi yang lebih berat 

misalnya pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi saluran 

kemih, osteomyelitis, dan endocarditis. S. aureus paling sering 

menimbulkan infeksi piogenik kulit (Purwaningtyas, 2016). 

2. Staphylococcus epidermidis 

 
Gambar 3.2 Staphylococcus epidermidis (Nilson  et all., 1998). 

Klasifikasi bakteri S. epidermidis: 

Divisi : Eukariota 

Kelas : Scyzomicetes 

Bangsa : Eubacteriales 

Suku : Micrococcaceae 

Marga : Staphylococcus 

Jenis : Staphylococcus epidermidis 

S. epidermidis bersifat oportunistik (menyerang individu 

dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah). Merupakan bakteri 

gram positif, bersifat aerob atau anaerob fakultatif, berdiameter 

0,5-1,5µm. tidak mmembentuk spora dan tidak bergerak, koloni 

berwarna putih. Bakteri ini tumbuh cepat pada suhu 37oC 

(Wulandari, 2017).  
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Infeksi S. epidermidis berhubungan dengan perangkat 

intravaskuler, tetapi biasanya terjadi pada sendi buatan, kateter, 

dan luka besar. S. epidermidis menyebabkan septicaenia dan 

endocarditis (Nilson  et all., 1998). 

3. Escherichia coli 

 
Gambar 4.2. Esherichia coli (Oktabimasakti, 2015). 

Klasifikasi E. coli adalah sebagai berikut : 

Divisi   : Protophyta 

Sub divisi : Schizomycetea 

Kelas   : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Familia  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Escherichia 

Spesies  : Escherichia coli 

E. coli adalah salah satu jenis spesies utama bakteri gram 

negatif. Pada umumnya, bakteri dapat ditemukan dalam usus besar 

manusia. Beberapa strain E. coli  dapat mengakibatkan keracunan 

makanan yang serius pada manusia yaitu diare berdarah karena 

eksotoksin yang dihasilkan bernama verotoksin. Toksin ini bekerja 

dengan cara menghilangkan satu basa adenine dari unit 28S Rrna, 

sehingga menghentikan sintesis protein (Oktabimasakti, 2015). 

E. coli  merupakan salah satu grup koliform yang dapat 

memfermentasikan laktosa dengan menghasilkan asam dan gas 

pada suhu 44oC, beersifat indol positif tidak menggunakan sitrat, 

menghasilkan asam dari manitol pada suhu 37oC (Rahmawati, 

2012). 
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6. Uji Aktivitas Antibakteri 

Uji aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode difusi 

dan metode dilusi. Uji aktivitas antibakteri sendiri dilakukan untuk 

mengetahui kepekaan senyawa antibakteri terhadap bakteri tertentu. 

1. Metode difusi  

Uji difusi dilakukan dengan mengukur diameter zona 

bening yang merupakan tanda adanya respon penghambatan 

pertumbuhan bakteri oleh suatu senyawa antibakteri dalam ekstrak. 

Syarat jumlah bakteri untuk uji kepekaan atau sensitivitas yaitu 

105-108CFU/ ml (Hutami, 2016). 

Metode ini paling sering digunakan, dapat dilakukan 

dengan 3 cara yaitu metode silinder, metode lubang/sumuran, dan 

metode cakram kertas. Metode lubang/sumuran yaitu membuat 

lubang pada agar padat yang telah diinokulasi dengan bakteri. 

Jumlah dan letak lubang sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian 

di dalam lubang tersebut diinjeksikan dengan ekstrak yang diuji. 

Setelah itu diinkubasi, lalu pertumbuhan bakteri diamati untuk 

melihat ada atau tidaknya daerah hambatan di sekitar lubang 

(Hutami, 2016). 

2. Metode dilusi 

Pada metode ini menggunakan antimikroba dengan 

konsentrasi menurun secara bertahap, baik dengan menggunakan 

media padat ataupun cair. Pada akhir metode ini antimikroba 

dilarutkan dengan konsentrasi yang menghambat. 

a. Metode dilusi cair (broth dilution test) 

Metode ini mengukur MIC (minimum inhibitory 

concentration atau kadar hambat minimum KHM) dan MBC 

(minimum bactericidal concentration atau kadar bunuh 

minimum KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat 

seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang 
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ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji antimikroba pada 

kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan 

mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan 

sebagai KHM tersebut selanjutnya diukur pada media cair 

tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba dan 

diinkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat 

jernih setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM 

(Arumningtyas, 2016).  

b. Metode dilusi padat (solid dilution test) 

Pada metode ini serupa dengan metode dilusi cair 

namun pada metode ini menggunakan media padat. 

Keuntungan pada metode ini adalah satu konsentrasi agen 

antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji 

beberapa mikroba uji (Hutami, 2016). 

 

7. Gel 

Gel/ jelly adalah suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus 

cahaya, dan mengandung zat aktif, merupakan dispersi koloid 

mempunyai kekuatan  yang disebabkan oleh jaringan yang saling 

berikatan pada fase terdispersi. Gel juga dapat di artikan salah satu 

sistem semi padat dimana fase cairnya dibentuk dalam suatu matriks 

polimer berdimensi tiga (terdiri dari gom alam atau sintesis yang 

tingkat ikatannya tinggi (Ansel,  1989). 

Konsentrasi dari gelling agent secara khas kurang dari 10% 

biasanya 0,5% -2,0%, apabila tidak dikatakan lain. Gel dapat 

dikategorikan menurut dua system klasifikasi. salah satu diantaranya 

membagi gel menjadi gel organik dan gel anorganik, dan yang lain 

membagi gel menjadi hydrogel dan organogel. Beberapa sifat gel yang 

khas yaitu: 

1. Dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat 

mengabsorbsi pelarut yang mengakibatkan terjadinya penambahan 

volume. 
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2. Sineresis, suatu proses akibat adanya kontraksi dalam masa gel.  

3. Bentuk struktur gel resisten terhadap  perubahan. 

Dasar gel yang umum digunakan adalah gel hidrofobik dan gel 

hidrofilik. 

1. Dasar gel hidrofobik 

Dasar gel hidrofobik umumnya terdiri dari partikel-partikel 

organik, bila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, hanya sedikit 

sekali interaksi antara kedua fase. Berbeda dengan bahan 

hidrofilik, bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi 

harus dirangsang dengan prosedur khusus (Ansel, 1989). 

2. Dasar gel hidrofilik 

Dasar gel hidrofilik umumnya terdiri dari molekul-molekul 

organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan 

molekul dari fase pendispersi. System koloid hidrofilik biasanya 

lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar 

(Ansel, 1989). 

  Sediaan gel biasanya mengandung beberapa komponen 

seperti zat aktif, gelling agent, zat tambahan (pengemulsi, emollient 

atau humektan, pengawet, dan medium dispersi). 

1. Zat aktif 

2. Gelling agent 

 Gelling agent adalah substansi hidrokoloid yang memberi 

konsistensi tiksotropi. Gel umumnya dikenal sebagai solidifers atau 

stabilizer dan thickening agent. Gelling agent akan lebih larut 

dalam air dingin dari pada air panas. Viskositas gelling agent 

berkisar 1000-100.000 cp (Voight, 1984). 

3. Zat tambahan 

Gel umumnya mengandung komponen bahan pengemulsi, 

emollient/ humektan dan bahan pengawet. Emollient ditambahkan 

juga berfungsi sebagai pembuat lunak yang harus memenuhi 

berbagai hal. Pertama harus mampu meningkatkan kelembutan dan 

daya sebar sediaan, kedua harus mampu melindungi sediaan dari 
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kemungkinan hilangnya air atau pelarut selama penyimpanan. 

Emmolient yang dapat digunakan adalah gliserin, sorbitol, etilen 

glikol, dan propilen glikol dalam konsentrasi 10-20%. Zat tambahan 

lain adalah pengawet yang umum digunakan dalam sediaan yaitu 

metil paraben 0,075% dan propil paraben 0,025% (Voigt, 1984). 

Hal yang perlu diperhatikan pada pembuatan sediaan gel adalah 

sebagai berikut (Voigt, 1984)  

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

dengan komponen lain dalam formulasi  

2. Penggunaan polisakarida memerlukan pengawet karena rentan 

terhadap mikroba 

3. Viskositas sediaan harus tepat dan mudah digunakan 

4. Konsentrasi polimer sebagai gelling agent harus tepat 

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

pengawet, dan surfaktan bersifat anionik.  

 

8. Pre Formulasi Gel Hand Sanitizer 

1. Ekstrak kulit jeruk nipis  

Ekstrak kulit jeruk nipis digunakan sebagai zat aktif  dalam 

sediaan gel hand sanitizer dengan penambahan konsentrasi ekstrak 

10%, 15%, 20%, dan 25%. Menurut Hindun, dkk (2017) ekstrak 

kulit jeruk nipis memiliki kandungan flavonoid dan tannin yang 

memiliki potensial sebagai antibakteri.  

2. Carbomer 940 

 
Gambar 5.2 Struktur kimia Carbomer 940 (Rowe et all., 2009). 
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Carbomer 940 berbentuk serbuk, berwarna putih, 

higroskopis, halus, bersifat asam, memiliki sedikit  karakteristik 

bau. Larut dalam air, etanol 95% dan gliserin. Memiliki viskositas 

antara 40.000 – 60.000 Cp. Rentang konsentrasi sebagai bahan 

pengembang gel (gelling agent) adalah 0,5 – 2% (Rowe et al., 

2009).  

3. TEA (Trietilenamine) 

 
Gambar 6.2 Struktur kimia Trietilenamine (Rowe et all., 2009). 

Trietilamine berbentuk jernih, cairan kental yang berwarna 

kuning serta sedikit bau ammonia, sangat higroskopis, berwarna 

coklat apabila terpapar udara dan cahaya, larut dalam kloroform. 

Rentang konsentrasi TEA yang digunakan sebagai penstabil pH 

adalah 2 – 4% (Rowe et all., 2009). 

4. Metilparaben  

 
Gambar 7.2 Struktur kimia Metilparaben (Rowe et all., 2009). 

Metilparaben berbentuk serbuk kristal, berwarna putih dan 

tidak berbau, kelarutan terhadap pelarut etanol yakni 1:2, 

sedangkan terhadap air yakni 1:400, 1:50 (pada suhu 50oC), dan 

1:30 (pada suhu 80oC). Rentang konsentrasi yang digunakan 

sebagai antimikroba atau pengawet untuk sediaan topikal adalah 

0,02 – 0,3% (Rowe et all., 2009). 
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5. Gliserin  

 
Gambar 8.2. Struktur kimia Gliserin (Rowe et all., 2009). 

Gliserin berwarna putih, rasanya tawar seperti lendir, 

hampir tidak berbau, berbentuk butir bulat, mudah teroksidasi, 

dapat bercampur dengan air dan  etanol, tidak larut dalam 

kloroform, eter, minyak lemak, dan minyak menguap. Rentang 

konsentrasi sebagai humektan dalam sediaan gel adalah ≤ 30% 

(Rowe et all., 2009). 

6. Akuades 

Akuades tidak berwarna, jernih, tidak berasa, tidak berbau, 

berbentuk cairan, stabil di udara (Depkes RI, 1979). 
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B. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 9.2.  Kerangka Konsep 

Kulit Jeruk Nipis (Citrus 

aurantifolia Swingle) 

Analisis data two way ANOVA dengan SPSS 

Karakteristik : 

- Organoleptik 

- Ph 

- Homogenitas 

- Diameter daya sebar 

- Viskositas  

- Cycling test 

-  

Karakteristik sediaan 

Gel hand sanitizer ekstak kulit 

jeruk nipis dengan konsentrasi 

10%, 15%, 20%, dan 25% 

Ekstrak kulit jeruk nipis 

Ekstraksi metode 

maserasi  

Uji aktivitas anti bakteri 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Escherichia coli 

 

Formulasi Dan Uji..., Maulidya Wirdani Azmi, Fakultasn Farmasi, UMP, 2019



22 
 

C. Hipotesis 

1. Gel hand sanitizer ekstrak kulit jeruk nipis memiliki karakteristik 

sediaan yang baik. 

2. Terdapat pengaruh sediaan gel hand sanitizer ekstrak kulit jeruk nipis 

terhadap aktivitas bakteri S. epidermidis, S. aureus, dan  E. coli.  
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