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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

 

6.1 Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh formula sediaan gel dari 

ekstrak lengkuas dan membandingkan efektifitas sediaan sediaan gel ekstrak 

lengkuas dengan ekstrak lengkuas terhadap penghambatan S. epidermidis. 

Metode penentuan aktivitas ekstrak lengkuas dengan sediaan gel ekstrak 

lengkuas terhadap penghambatan bakteri S. epidermidis adalah metode difusi 

sumuran. Metode ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat sediaan gel 

ekstrak dan ekstrak lengkuas terhadap bakteri S. epidermidis. 

Hasil dari ekstraksi yang diperoleh ekstrak kental berwarna coklat dengan 

bau khas lengkuas. Ekstrak berbentuk kental karena pelarut telah dihilangkan 

dengan rotary evaporator dan dilanjutkan dengan pengovenan untuk 

menguapkan pelarut serta air yang masih tersisa. Ekstrak pekat yang 

dihasilkan dari ekstraksi adalah 34,9967 gram. Berdasarkan hasil perhitungan 

rendemen dapat dilihat bahwa rendemen ekstrak yang diperoleh sebesar 

17,49%. Rendemen tersebut menunjukkan banyaknya senyawa aktif pada 

ekstrak. 

Pengujian flavonoid pada ekstrak etanol 70% lengkuas dilakukan untuk 

mengidentifikasi secara kualitatif kandungan flavonoid yang terdapat pada 

ekstrak. Analisa flavonoid dilakukkan dengan metode KLT dan didapatkan 

penampakan noda berwarna kuning pada lempeng KLT setelah dimasukkan 
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ke dalam chamber yang telah berisi eluen. Noda kuning pada lempeng 

mengindikasikan terdapat senyawa flavonoid dalam ekstrak lengkuas (Wagner 

dan Bladt, 1996). 

Pada penelitian ini dilakukkan pembuatan sediaan gel ekstrak lengkuas 

20 gram dengan variasi 3 konsentrasi yaitu 10%, 15%, 20% dan sediaan gel 

tanpa ekstrak. Selain itu dilakukkan pula pembuatan ekstrak lengkuas dengan 

variasi 3 konsentrasi yaitu 10%, 15%, dan 20%. 

 Setelah pembuatan sediaan gel dilakukan evaluasi sediaan gel 

meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar dan uji daya 

lekat. Pada uji organoleptis terlihat pada Tabel 5.2 didapatkan warna coklat 

pada konsentrasi 10%, warna coklat agak gelap pada konsentrasi 15% dan 

pada konsentrasi 20% sediaan gel memiliki warna coklat gelap, hal ini karena 

semakin banyak ekstrak yang digunakan pada sediaan gel maka warna 

sediaan gel akan lebih pekat, sediaan gel ekstrak lengkuas memiliki bau khas 

(aromatis) yang berasal dari ekstrak lengkuas yang memiliki bau khas 

(aromatis). Sediaan gel berbentuk semi padat atau kental, hal ini didapatkan 

dari basis sediaan gel yaitu carbomer yang berfungsi sebagai pembentuk 

sediaan gel setelah didispersikan di aquades bebas CO2. Hasil uji organoleptis 

sediaan gel ekstrak lengkuas memiliki spesifikasi sediaan gel yang diinginkan 

oleh peneliti. 

Pengujian homogenitas fisik, sediaan gel menunjukkan bahwa sediaan 

gel secara fisik homogen, terlihat bahwa sediaan gel dapat terdistribusi secara 

merata dengan tidak terdapat gumpalan partikel. Homogenitasnya suatu 

sediaan gel dapat terjadi jika gel tersebut memiliki kepadatan yang konsisten 

dan seragam. 
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Pengujian pH, hasil uji pH menunjukkan bahwa sediaan gel memiliki pH 

yang stabil dalam pengulangan 3 kali. Berdasarkan Tabel 5.3 didapatkan setiap 

sediaan gel memiliki hasil yang berbeda-beda pada setiap uji pH. Pada sediaan 

gel ekstrak lengkuas konsentrasi 20%, memiliki pH yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan sediaan gel ekstrak yang lain. Ketiga sediaan memiliki pH 

yang berbeda dengan rentang 4-5. Rentang pH tersebut di nilai sesuai dengan 

pH kulit normal (4.5-7) sehingga dalam pengaplikasiannya masih dapat 

digunakan pada kulit (Man, 2009).  

Pengujian daya sebar, hasil pengukuran diameter daya sebar sediaan 

gel ekstrak lengkuas terlihat pada Tabel 5.4. Perbedaan daya sebar pada setiap 

konsentrasi, sediaan gel dengan konsentrasi 20% memiliki daya sebar yang 

paling lebar dibandingkan sediaan gel  konsentrasi 10% dan 15%, hal ini dapat 

disebabkan karena sediaan gel dengan konsentrasi 20% memiliki bentuk 

konsistensi kekentalan yang lebih rendah dibandingkan sediaan gel dengan 

konsentrasi lainnya. Pemberian ekstrak yang berbeda pada setiap konsentrasi 

dapat mempengaruhi konsistensi dari sediaan gel, semakin banyak ekstrak 

yang digunakan maka konsistensi sediaan gel juga semakin lebih cair sehingga 

saat diberikan beban pada sediaan gel konsentrasi 20% maka akan lebih 

mudah menyebar. 

Pengujian daya lekat, hasil yang didapatkan antara setiap konsentrasi 

sediaan gel berbeda. Pengujian daya lekat ini seharusnya menggunakan alat 

khusus saat melepaskan kedua kaca transparan namun karena alat tersebut 

tidak tersedia di laboratorium. Peneliti melakukan pengujian berdasarkan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan menggunakan kekuatan tangan 

pada saat melepaskan kaca transparan, namun besar gaya yang digunakan 
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saat pelepasan untuk setiap konsentrasi pada sediaan gel tidak dapat diketahui 

pasti sama atau tidak,  hal ini menyebabkan waktu yang diperoleh tidak 

menunjukkan hasil yang stabil (Hasyim, 2012). 

Pengujian identifikasi bakteri dilakukkan sebelum uji daya hambat 

antibakteri sediaan gel. S. epidermidis diperoleh dan diidentifikasi dari 

Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Bakteri 

yang digunakan diperoleh dari 3 isolat kulit yang berbeda yaitu S. epidermidis 

P- 6329 (Isolat A), S. epidermidis P-6308 (Isolat B), dan S. epidermidis P-6834 

(Isolat C) dengan pengulangan pengamatan masing-masing sebanyak 5 kali. 

Tes yang dilakukan untuk identifikasi meliputi Inokulasi bakteri, uji pewarnaan 

Gram, uji koagulase dan uji katalase. Berdasarkan Gambar 5.7 dapat dilihat 

hasil inokulasi pada media MSA didapatkan pertumbuhan bakteri namun media 

dari MSA tetap warna merah yang menunjukkan bahwa S. epidermidis tidak 

mempunyai kemampuan untuk memfermentasi manitol.  

Pada uji identifikasi pewarnaan Gram terhadap bakteri S.epidermidis. 

Berdasarkan Gambar 5.8 menunjukkan hasil bahwa bakteri berbentuk kokus 

berkelompok tidak teratur berwarna ungu yang menunjukkan bahwa bakteri ini 

bersifat Gram positif. Hasil dari pengujian identifikasi bakteri S. epidermidis ini 

menunjukkan bahwa biakan bakteri merupakan bakteri S. epidermidis karena 

sesuai dengan karakteristik bakteri S. epidermidis. Hasil pewarnaan gram yang 

berwarna ungu ini disebabkan karena bakteri Gram Positif mampu 

mempertahankan zat warna utama dalam pewarnaan Gram, yaitu Gentian 

Violet, sehingga nampak berwarna ungu saat pengamatan dikarenakan dinding 

sel kelompok bakteri ini tersusun oleh sebagian besar peptidoglikan, yang 
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mampu mengikat zat warna dan tidak rusak saat dicuci dengan alkohol yang 

menunjukkan bahwa bakteri ini merupakan gram positif (Dewi, 2013).   

Pada uji identifikasi katalase terhadap bakteri S.epidermidis. 

Berdasarkan Gambar 5.9 dapat dilihat adanya sediaan gelembung berwarna 

putih setelah ditetesi H2O2, sehingga dapat disimpulkan hasil positif bahwa 

bakteri pada medium adalah S. epidermidis. Sediaan gelembung yang mucul 

saat penetesan H2O2 terjadi karena adanya pemecahan hidrogen peroksida 

H2O dan O2 oleh enzim katalase yang dihasilkan oleh enzim itu sendiri, hidrogen 

peroksida terbentuk sewaktu metabolisme aerobik dimana bersifat toksik 

terhadap sel karena bahan ini akan menginaktifkan enzim dalam sel. Oleh 

karena itu, komponen ini perlu dipecah agar tidak bersifat toksik lagi, selain itu 

hal ini dapat terjadi pada bakteri yang bersifat aerob, dimana bakteri S. 

epidermidis merupakan bakteri aerob atau anaerob fakultatif (Dewi, 2013).  

Pada uji identifikasi koagulase terhadap bakteri S.epidermidis. 

Berdasarkan Gambar 5.10 hasil uji koagulase dapat dilihat tidak adanya 

endapan yang menunjukkan koagulase negatif terhadap bakteri S. epidermidis, 

sehingga dapat disimpulkan hasil positif untuk S. epidermidis. Uji koagulase 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri menghasilkan enzim 

koagulase. Reaksi koagulase negatif sangat penting untuk membedakan S. 

epidermidis dengan spesies staphylococcus yang lain (Dewi, 2013). 

Setelah mengidentifikasi dan menunjukkan hasil positif bahwa isolat yang 

digunakan adalah S. epidermidis maka dapat dilakukan pengujian daya hambat 

sediaan gel ekstrak lengkuas dan ekstrak lengkuas. Masing-masing pengujian 

pada sediaan gel ekstrak lengkuas dan ekstrak lengkuas dilakukan pada 5 isolat 

berbeda dengan pengulangan sebanyak 5 (Lampiran 7). Dengan demikian, 
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seharusnya jumlah sampel paling sedikit 5 isolat S. epidermidis dengan masing-

masing isolat berjumlah 108 CFU/ml, namun karena kurangnya ketersedian 

isolat di laboratorium maka peneliti hanya menggunakan 3 isolat. 

Pada pengujian daya hambat bakteri terhadap S.epidermidis 

menggunakan 3 isolat berbeda dengan pengulangan 5, daya hambat gel dan 

ekstrak lengkuas. Berdasarkan Gambar 5.12, Gambar 5.13, dan Gambar 5.14 

hasilnya terlihat bahwa diameter zona hambat bakteri pada isolat A, B, dan C 

paling luas ditunjukkan pada gel konsentrasi 20%, sedangkan pada ekstrak 

lengkuas diameter zona hambat pada isolat A, B, dan C paling luas terlihat pada 

ekstrak konsentrasi 20 %, hal tersebut bisa terjadi karena pada konsentrasi 

yang paling tinggi memiliki kandungan flavonoid lebih banyak yang memiliki 

fungsi sebagai antibakteri. Cara kerja Flavonoid memiliki dengan denaturasi 

protein sehingga dapat merusak dinding sel dan membran sel yang 

menyebabkan kebocoran intraselular pada S.epidermidis.  

Pada kelompok sediaan gel tanpa ekstrak dan aquades tidak diperoleh 

adanya perubahan sehingga bakteri tetap tumbuh disekitar sumur, hal ini dapat 

dinyatakan bahwa bahan eksipien yang terdapat dalam sediaan gel tidak 

memiliki daya hambat bakteri. Pada kelompok cakram antibiotik amoksiklav 

terlihat bahwa diameter zona hambat bakteri pada isolat A, B, dan C lebih luas 

dibandingkan zona hambat sediaan gel dan ekstrak lengkuas dengan 

konsentrasi 20%. Hasil rata-rata diameter daya hambat antibiotik amoksiklav 

yang umumnya digunakan sebagai terapi infeksi yang disebabkan oleh  S. 

epidermidis menunjukkan hasil yang lebih luas dibandingkan diameter daya 

hambat sediaan gel ekstrak lengkuas konsentrasi 20% dengan melihat pada 

Tabel 5.6, hal ini dapat dikarenakan perbedaan konsentrasi yang diberikan 
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terhadap S. epidermidis antibiotik amoksiklav 30µg dan sediaan gel ekstrak 

lengkuas konsentrasi 20%.  

Berdasarkan Gambar 5.11 menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi 

ekstrak lengkuas baik dalam ekstrak maupun sediaan gel berbanding lurus 

dengan lebar diameter zona bakteri S. epidermidis yaitu semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak lengkuas pada sampel ekstrak dan sediaan gel, maka 

semakin besar daya hambat bakterinya. Selain itu dari standar deviasi yang 

terlihat pada Gambar 5.15 menunjukkan bahwa hasil penelitian dari sediaan gel 

ekstrak lengkuas dengan ekstrak lengkuas memiliki perbedaan diameter zona 

hambat yang bermakna. Berdasarkan data tersebut, dapat dijelaskan secara 

kualitatif bahwa kandungan senyawa dalam ekstrak lengkuas memiliki efek 

sebagai antibakteri yang berbeda apabila dibuat dalam bentuk sediaan sediaan 

gel terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri S. epidermidis, hal ini karena 

senyawa flavonoid lebih optimal dalam menghambat pertumbuhan bakteri S. 

epidermidis karena basis gel dapat mempertahankan ekstrak lengkuas tetap 

berada dalam gel pada saat penguapan di inkubator. 

Ekstrak lengkuas telah terbukti memiliki daya hambat pada beberapa 

bakteri yakni Salmonella Typhi, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphyloccus aureus, B. cereus dan Staphylococus epidermidis. Penelitian 

ekstrak rimpang lengkuas terhadap bakteri S. epidermidis dengan 

menggunakan metode maserasi dan pelarut etanol hasilnya menunjukkan 

bahwa ekstrak rimpang lengkuas mampu menghambat bakteri S. epidermidis 

sebesar 19,67 millimeter. Penelitian Ekstrak etanol lengkuas terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dengan menggunakan metode difusi cakram 

menunjukkan bahwa ekstrak rimpang lengkuas mampu menghambat bakter 
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sebesar 22,33 millimeter. Penelitian Ekstrak etanol lengkuas terhadap bakteri 

Bacillus cereus dengan menggunakan metode difusi cakram menunjukkan 

bahwa ekstrak rimpang lengkuas mampu menghambat bakteri sebesar 11,00 

millimeter (Oonmetta-aree, 2006). 

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis menggunakan uji 

statistik Korelasi Pearson yang bertujan untuk mengetahui adanya hubungan 

antara penghambatan koloni bakteri S. epidermidis oleh sediaan gel dan 

ekstrak lengkuas dengan konsentrasi yang berbeda. Hasil yang diperoleh dari 

data diameter zona hambat bakteri S. epidermidis oleh ekstrak lengkuas adalah 

R=0,979. Nilai R yang diperoleh bernilai positif yang memiliki arti bahwa 

peningkatan konsentrasi ekstrak lengkuas akan meningkatkan diameter zona 

hambat bakteri S. epidermidis dan karena nilai tersebut masuk dalam rentang 

0,800 – 1,000, maka hubungan antara konsentrasi ekstrak lengkuas dan 

diameter zona hambat memiliki hubungan yang kuat. Pada data diameter zona 

hambat bakteri S. epidermidis oleh sediaan gel ekstrak lengkuas, diperoleh 

R=0,958, yang menyatakan bahwa semakin meningkat konsentrasi pada 

sediaan gel ekstrak lengkuas, diameter zona hambat bakteri S. epidermidis 

akan meningkat juga. Dengan nilai koefisien korelasi tersebut, diketahui bahwa 

hubungan antara konsentrasi ekstrak lengkuas dalam sediaan gel dan ekstrak 

lengkuas memiliki hubungan yang kuat dengan diameter zona hambat bakteri 

S. epidermidis. 

Pada hasil yang didapatkan pada uji independent t, diperoleh signifikansi 

sebesar 0,408 yang menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan aktivitas 

antara sediaan gel ekstrak lengkuas dengan ekstrak lengkuas pada konsentrasi 

yang sama dalam menghambat bakteri S. epidermidis, hal ini membuktikan 
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bahwa sediaan gel tidak mengganggu aktivitas ekstrak dalam menghambat 

bakteri sebab eksipien sediaan gel bersifat inert yang artinya tidak bereaksi 

dengan bahan aktif dan tidak memberi perubahan pada bahan aktif. 

Dari hasil analisis Regresi Linier didapatkan persamaan regresi pada 

ekstrak lengkuas adalah y =0,5024x + 0,628 dengan R = 0,979, sedangkan 

pada sediaan gel ekstrak lengkuas, diperoleh persamaan regresi y = 0,5419 x 

+ 0,983 dengan R = 0,958. Nilai R yang diperoleh mendekati angka 1, sehingga 

nilai tersebut dianggap baik, dan kedua persamaan regresi dapat diterima. Dari 

hasil rata-rata diameter zona hambat antibiotik amoksiklav terhadap bakteri 

S.epidermidis yaitu 24,64 mm dapat diperkirakan konsentrasi sediaan gel 

ekstrak lengkuas yang memiliki daya hambat yang sama dengan amoksiklav 

dalam potensi 30µg dengan cara memasukan rata-rata diameter zona hambat 

paa persamaan garis regresi linear gel, 24,64= 0,5419x+ 0,983 dan diperoleh 

hasil 47%. Dapat diartikan untuk mendapatkan diameter zona hambat bakteri 

seperti amoksiklav dibutuhkan gel ekstrak lengkuas dengan konsentrasi 47%. 

Hipotesis dari penelitian ini terbukti sehingga dapat dikatakan jika 

sediaan gel ekstrak lengkuas dapat dilanjutkan dengan uji aktivitas secara in 

vivo untuk membuktikan bahwa sediaan gel ekstrak lengkuas dapat 

menghambat bakteri S.epidermidis. Berdasarkan hasil penelitian ekstrak 

lengkuas memiliki aktivitas yang hampir sama dengan sediaan gel ekstrak 

lengkuas, namun jika dibandingkan dalam penyampaian zat aktif ke dalam kulit 

dan faktor kenyamanan, sediaan gel ekstrak lengkuas lebih baik dibandingkan 

ekstrak lengkuas. Keunggulan dari bentuk sediaan sediaan gel ekstrak 

lengkuas pada formulasi sediaan yaitu waktu kontak lama untuk zat aktif dapat 

berpenetrasi ke dalam kulit, kadar air dalam sediaan gel tinggi dapat merubah 
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permeabilitas stratum corneum menjadi lebih permeable terhadap zat aktif serta 

dapat meningkatkan permeasi zat aktif, risiko munculnya peradangan dapat 

ditekan dan dapat menyampaikan bahan obat dengan baik (Lieberman et al., 

2005).  

 

6.2 Implikasi Terhadap Bidang Farmasi 

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh sediaan gel dan ekstrak etanol 

lengkuas yang terbukti memiliki daya hambat pada bakteri S.epidermidis. 

Sediaan gel tersebut memiliki karakteristik penyebaran senyawa yang baik dan 

memberikan efek dingin pada kulit yang bisa memberikan kenyamanan pada 

pasien. Sediaan gel ekstrak lengkuas juga dapat digunakan sebagai sarana 

aplikasi dalam bidang farmasetika dan klinis khususnya formulasi berbasis 

bahan alam. Pada evaluasi sediaan gel lengkuas, terlihat bahwa semakin 

tinggi konsentrasi ekstrak lengkuas organoleptik gel tersebut semakin cair. 

Untuk mempertahankan organoleptic gel yang baik disarankan ekstrak 

lengkuas dibuat dalam bentuk padat misalnya dengan cara freeze drying. 

 

6.3 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini, ada beberapa evaluasi yang tidak dapat dilakukan 

dan kurang maksimal karena keterbatasan alat, diantara uji viskositas, uji daya 

lekat dan uji stabilitas. Untuk pengujian daya hambat sediaan gel terhadap 

bakteri s. epidermidis hanya dilakukan secara in vitro sehingga tidak diketahui 

potensi sediaan gel ekstrak lengkuas apabila diaplikasikan langsung pada kulit 

yang memiliki beberapa lapisan yang perlu dilalui oleh sediaan gel ekstrak 
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lengkuas untuk menghantarkan senyawa aktif pada target obat yakni bakteri. 

Hal ini disebabkan pada penelitian in vitro, sediaan gel ekstrak lengkuas hanya 

perlu berdifusi melalui media agar untuk menuju bakteri. Selain itu, masih 

terdapat faktor-faktor bias yakni ketebalan media agar bakteri yang 

mempengaruhi kemampuan sediaan gel ekstrak lengkuas untuk berdifusi. 

Pada penelitian hanya menggunakan 3 replikasi bakteri yang seharusnya 

dilakukan 5 replikasi, hal ini karena ketersediaan di laboratorium hanya 3 isolat 

saat penelitian dilaksanakan. Penggunaan antibiotik amoksiklav sebagai 

pembanding tidak bisa digunakan untuk penggunaan kulit, maka perlu 

antibiotik pembanding lain yang biasa digunakan pada kulit, karena pada 

penelitian ini sediaan farmasetika yang dipilih adalah gel. 

 

 


