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PENGANTAR
Penulis menghaturkan Sembah Syukur dan Segala Puji ke
hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan
anugerah, berkat, rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga
buku panduan ini dapat diselesaikan.
Wabah pandemic covid 19 yang melanda seluruh dunia
termasuk Indonesia mengharuskan seluruh elemen masyarakat
harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk
pencegahan infeksi. Caranya antara lain menggunakan masker,
mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer.
Hand sanitizer adalah produk berupa larutan atau gel
antiseptic yang berfungsi sebagai pembersih tangan dan dapat
mematikan kuman pathogen dalam waktu singkat. Buku ini
memberikan pedoman berupa panduan membuat produk larutan
hand sanitizer berbahan dasar alcohol dan herbal yang telah
terbukti sebagai antibakteri. Panduan ini dibuat praktis sehingga
dapat dipraktekkan dengan mudah.
Akhir kata penulis menghaturkan limpah terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu diiringi doa semoga
Tuhan melimpahkan berkatNya kepada kita semua. Dengan
rendah hati penulis berharap buku panduan ini dapat
bermanfaat. Amin.

Makassar,
Penulis

Juni 2020
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HAND SANITIZER
Awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan wabah
pandemic covid 19. Covid 19 (coronavirus disease 2019) adalah
jenis penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis SARSCoV-2 yang menyebabkan infeksi saluran napas akut dengan
penyebaran yang sangat cepat dan massif. Dampaknya telah
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan merusak sendi
ekonomi keluarga di seluruh dunia.
Seiring dengan maraknya penyebaran penyakit covid 19
maka pola hidup seluruh manusia harus berubah mematuhi pola
hidup bersih dan sehat. Salah satu cara hidup bersih dan sehat
untuk mencegah penyebaran virus covid 19 adalah dengan rajin
mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker dan hand
sanitizer. Kebersihan diri yang paling dianjurkan untuk
pencegahan kontaminasi pathogen dari lingkungan adalah
mandi dan cuci tangan. Cuci tangan dapat dilakukan dengan
sabun (detergen) kemudian dibilas dengan air mengalir atau
menggunakan hand sanitizer (sediaan antiseptika tanpa
pembilasan air mengalir).
Kondisi new normal dalam menjalani kehidupan di era
pandemic covid 19 mengharuskan kita tetap harus bekerja baik
di rumah maupun di luar rumah. Sehingga setiap orang
membutuhkan

hand

sanitizer

sebagai

salah

satu

cara

pencegahan diri dari infeksi covid 19 dan bakteri pathogen
lainnya.

Hand sanitizer adalah sediaan pembersih tangan yang
mengandung antiseptika. Salah satu bahan antiseptika yang
sering digunakan dalam sediaan hand sanitizer adalah alkohol
(Radji et al., 2007). Formula sediaan hand sanitizer standar
mengandung alcohol dengan konsentrasi > 63% (WHO, 2010;
Pranita, 2019). Hal ini dimaksudkan agar sediaan dapat
berfungsi sebagai antiseptic dan mudah mengering di tangan.
Namun penggunaan produk yang mengandung akohol dalam
jumlah banyak dan terlalu sering dapat menyebabkan kulit
tangan menjadi kering bahkan iritasi.
Sediaan hand sanitizer dapat berupa larutan yang
mengandung alcohol 70% (sebagai bahan antiseptika)

yang

mengandung bahan antiseptika dan bahan pelembab. Larutan
hand sanitizer umumnya disediakan untuk keperluan umum
karena dikemas dalam jumlah besar dan diletakkan pada tempat
umum. Namun sering juga disediakan untuk keperluan pribadi
yang mudah dibawa kemanapun.

HERBAL SEBAGAI ANTISEPTIKA
Herbal adalah segala jenis tumbuhan yang dapat
digunakan sebagai obat. Herbal dapat berupa bagian atau
seluruh tanaman yang telah terbukti dapat menyembuhkan
penyakit berdasarkan empiris maupun bukti ilmiah.
Antiseptika adalah bahan yang bersifat antimikroba
(pembunuh mikroorganisma bakteri, fungi, telur parasite dan
virus) yang aman digunakan pada permukaan sel hidup. Hal ini
berbeda dengan desinfektan yang khusus digunakan pada
permukaan benda mati.
Herbal sebagai antiseptika adalah semua jenis tanaman /
tumbuhan yang telah terbukti bersifat antibakteri berdasarkan
penelitian ilmiah. Bagian atau seluruh bagian tanaman yang
telah

teruji

secara

mikrobiologi

dapat

mematikan

mikroorganisma termasuk dalam kategori antiseptika. Cara
penggunaan herbal tersebut bervariasi tergantung jenis herbal
dan tujuan penggunaannya. Herbal yang dimaksudkan untuk
penggunaan antiseptika dibuat dalam bentuk sediaan larutan
atau gel sehingga mudah digunakan.
Tanaman yang telah terbukti sebagai antimikroba
sangatlah banyak berdasarkan hasil penelitian dan telah
terpublish pada jurnal ilmiah. Namun yang dapat digunakan
sebagai antiseptika harus memperhitungkan sifat, kestabilan,
bau, rasa dan warna ekstrak atau hasil sari tanaman. Hal ini
harus dipertimbangkan mengingat penggunaan herbal antiseptic
untuk permukaan kulit manusia.

Bahan-bahan alam yang dapat digunakan adalah bagian
tanaman yang telah terbukti dari hasil penelitian sebagai
antibakteri. Contoh bahan alam yang dapat digunakan adalah
lidah buaya, daun miana, daun pegagan, daun mint, daun
bandotan, daun jarak pagar, daun putri malu dan lain-lain
(Pakadang, 2018; Pakadang, 2019; Vicen, 2019; Rudi, 2019).
Bahan-bahan alam tersebut telah terbukti sebagai antibakteri
khususnya bakteri pathogen nosocomial seperti Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumonia, Klebsiella
pneumoniae,

Staphylococcus

epidermidis,

Pseudomonas

aeruginosa bahkan Mycobacterium tuberculosis dan lain-lain.

HAND SANITIZER BERBAHAN HERBAL
Hand
merupakan

sanitizer
sediaan

yang
yang

mengandung
mudah

bahan

terbakar

dan

alkohol
dapat

menyebabkan iritasi mata dan luka terbuka (Dyer et al., 2000).
Sehingga dibutuhkan bahan antiseptika alternatif yang dapat
mencegah iritasi kulit dengan penggunaan bahan-bahan alam.
Bahan alam bersifat emolien yang dapat berfungsi sebagai
pelembab contohnya gel lidah buaya.
Pemilihan bahan herbal sebagai antiseptika untuk
pembuatan hand sanitizer perlu mempertimbangkan sifat-sifat
herbal yang dimaksud seperti warna, bau, rasa dan kestabilan.
Sifat alami dari herbal tersebut akan mempengaruhi aktivitas,
stabilitas formula dan nilai estetika dari produk hand sanitizer
yang dibuat.
Daging lidah buaya menjadi herbal pilihan utama dalam
pembuatan hand sanitizer. Hal ini karena lidah buaya telah
terbukti sebagai antimikroba dan teksturnya berupa gel yang
juga berfungsi sebagai pelembab (emolien). Bahan pelembab ini
sangat dibutuhkan dalam pembuatan hand sanitizer untuk
mencegah kekeringan dan iritasi kulit akibat kandungan alcohol
yang cukup tinggi dalam produk. Namun sebagai bahan alam
dengan tekstur kandungan air tinggi maka dalam formulasi hand
sanitizer yang mengandung bahan alam sering ditambahkan
pengawet. Sehingga produk yang dihasilkan dapat stabil dan
bertahan lama jika akan dijual di pasaran.

Daun jeruk, batang sereh, daun kemangi, bunga lavender,
bunga melati dan beberapa tanaman yang mengeluarkan aroma
kuat dan khas (disukai orang) dapat pula digunakan sebagai
bahan herbal antiseptika. Formula hand sanitizer selain
fungsinya sebagai antiseptika akan mempunyai nilai lebih jika
beraroma

khas

tanaman.

Sehingga

ketika

digunakan

memberikan rasa nyaman bagi penggunanya.
Beberapa tanaman lain kadang digunakan dengan
mempertimbangkan

fungsinya

meskipun

mempunyai

kekurangan seperti bau tidak enak contohnya buah mengkudu.
Aroma yang kurang menyenangkan dari buah mengkudu dapat
dikurangi dengan formulasi yang tepat sehingga tetap layak
untuk dibuat menjadi produk.
Daun miana meskipun memberikan warna yang agak
gelap namun fungsinya sebagai antibakteri khususnya bakteri
penyebab ISPA dan tuberkulosis menjadi pilihan yang
dipertimbangkan untuk menjadi bahan herbal hand sanitizer.
Demikian pula dengan daun jambu biji, daun lidah mertua,
daun jeruk dan lain-lain
Beberapa tanaman telah diuji baik sebagai ekstrak, sari
tanaman atau formula menunjukkan bukti sebagai antimikroba.
Berikut contoh tanaman yang telah terbukti sebagai antiseptika
berdasarkan penelitian ilmiah.
Jenis herbal

Formula

Daun sereh

Gel Hand sanitizer

Daun lidah mertua

Gel Hand sanitizer

Daun salam

Gel Hand sanitizer

Daun sirsak

Gel Hand sanitizer

Daun jambu biji

Gel Hand sanitizer

Daun mangrove api-api

Gel Hand sanitizer

Minyak atsiri buah jeruk

Gel Hand sanitizer

Minyak atsir rosemary

Gel Hand sanitizer

Kulit buah rambutan

Gel Hand sanitizer

FORMULASI HAND SANITIZER
Buku panduan pelatihan pembuatan larutan

hand

sanitizer ini memaparkan 3 formula herbal hand sanitizer yang
memungkinkan

peserta

pelatihan

dapat

memilih

sesuai

kebutuhan mereka.
FORMULA 1
Tiap 100 ml mengandung
Etanol 96%

85 ml

Sari daun miana (5%)

13,5 ml

Gliserol

1,5 ml

Nipagin

30 mg (bila perlu)

Pewangi

2 tetes (secukupnya)

Cara pembuatan
1. Semua bahan disiapkan sesuai jumlah
2. Daun miana 5 gram ditambahkan air 95 ml kemudian
dipanaskan

(kurang lebih 20 menit). Sari disaring

dengan kain. Diukur volume 13,5 ml
3. Nipagin ditimbang 30 mg dilarutkan dalam sari daun
miana yang masih panas. (bila perlu)
4. Gliserol dicampurkan dengan larutan herbal sari daun
miana hingga homogen (tercampur rata)
5. Campuran herbal dimasukkan ke alcohol dalam wadah
kemudian diaduk homogen
6. Ditambahkan pewangi secukupnya
7. Dikemas dalam wadah dan diberi label

Catatan
Nipagin ditambahkan jika produk hand sanitizer hendak dijual
di pasaran. Jika untuk digunakan sendiri (waktu tidak lama)
tidak perlu ditambahkan.
Pewangi yang digunakan jenis dan jumlah sesuai selera

FORMULA 2
Tiap 100 ml mengandung
Etanol 96%

85 ml

Sari daun jeruk (5%)

13,5 ml

Gel lidah buaya

1,5 ml

Gliserol

0,5 ml

Nipagin

30 mg (bila perlu)

Pewangi

2 tetes (secukupnya)

Cara pembuatan
1. Semua bahan disiapkan sesuai jumlah
2. Daun jeruk 5 gram ditambahkan air 95 ml kemudian
dipanaskan

(kurang lebih 20 menit). Sari disaring

dengan kain. Diukur volume 13 ml
3. Nipagin ditimbang 30 mg dilarutkan dalam sari daun
jeruk (yang masih panas)
4. Gliserol dicampurkan dengan larutan herbal sari daun
miana hingga homogen (tercampur rata)
5. Gel lidah buaya dicampurkan dengan larutan herbal sari
daun miana hingga homogen (boleh diblender hingga
tercampur rata)

6. Campuran herbal dimasukkan ke alcohol dalam wadah
kemudian diaduk homogen
7. Ditambahkan pewangi secukupnya
8. Dikemas dalam wadah dan diberi label

Catatan
Nipagin ditambahkan jika produk hand sanitizer hendak dijual
di pasaran. Jika untuk digunakan sendiri (waktu tidak lama)
tidak perlu ditambahkan.
Pewangi jeruk digunakan sesuai selera

FORMULA 3
Tiap 100 ml mengandung
Etanol 96%

85 ml

Sari daun miana (5%)

13 ml

Gel lidah buaya

2 ml

Nipagin

30 mg (bila perlu)

Pewangi

2 tetes

Cara pembuatan
1. Semua bahan disiapkan sesuai jumlah
2. Daun miana 5 gram ditambahkan air 95 ml kemudian
dipanaskan

(kurang lebih 20 menit). Sari disaring

dengan kain. Diukur volume 13 ml
3. Nipagin ditimbang 30 mg dilarutkan dalam sari daun
miana (dengan pemanasan secukupnya)

4. Gel lidah buaya dicampurkan dengan larutan herbal sari
daun miana hingga homogen (boleh diblender hingga
tercampur rata)
5. Campuran herbal dimasukkan ke alcohol dalam wadah
kemudian diaduk homogen
6. Ditambahkan pewangi secukupnya
7. Dikemas dalam wadah dan diberi label

Catatan
Nipagin ditambahkan jika produk hand sanitizer hendak dijual
di pasaran. Jika untuk digunakan sendiri (waktu tidak lama)
tidak perlu ditambahkan.
Pewangi yang digunakan jenis dan jumlah sesuai selera
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TAHAP PEMBUATAN HAND SANITIZER

Alat dan bahan

Bahan Formula 1

Bahan Formula 2

Bahan Formula 3

Alat dan bahan

Bahan yang telah ditimbang

Proses penyiapan rebusan
daun miana

Proses penyiapan rebusan daun
jeruk

Mengukur volume larutan
herbal

Menyiapkan gel lidah buaya

Pencampuran bahan formula 1
Tuang sari daun miana
Tambahkan gliserol
Aduk homogen
Masukkan alcohol
Aduk homogen
Masukkan dalam wadah

Pencampuran bahan formula 2
Tuang sari daun jeruk
Masukkan gel lidah buaya
Tambahkan gliserol
Masukkan alcohol
Aduk homogen

Pencampuran bahan formula 3
Tuang sari daun miana
Tambahkan gel lidah buaya
Aduk rata hingga tercampur
Masukkan alcohol
Aduk homogen

