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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penampilan fisik yang diinginkan tidak hanya sebatas kulit yang cerah 

namun juga dengan kulit yang bersih bebas dari jerawat. Acne vulgaris merupakan 

masalah kulit yang paling umum (Harper dan Fulton, 2007). Ada empat proses 

yang berhubungan dengan timbulnya jerawat ini yakni produksi sebum yang 

meningkat, peluruhan dari keratinosit, pertumbuhan bakteri dan peradangan. Saat 

masa pubertas stimulasi androgen meningkat terutama testosteron. Dimana 

metabolismenya dapat menstimulasi aktivitas kelenjar sebaseus yang 

menyebabkan produksi sebum meningkat. Saat hiperkeratinisasi, maka keratin 

yang meluruh akan bercampur dengan sebum sehingga terjadi penyumbatan pada 

folikel, sehingga folikel akan membesar dimana hal ini sangat menguntungkan 

untuk bakteri penyebab jerawat yaitu Propionibacterium acnes. Lalu lesi dari 

awal jerawat muncul sebagai komedo (open comedos)  lalu  terjadi  peradangan 

menyebabkan bentuk tersebut menjadi closed comedos (Billman, 2009). 

Acne vulgaris sering dianggap sebagai penyakit kulit yang umum terjadi 

dan biasa terjadi pada remaja, namun ternyata prevalensinya tetap tinggi hingga 

dewasa (Dawson & Dellavalle, 2013). Hampir 90% remaja memiliki jerawat, dan 

setengahnya terus mengalami gejala saat dewasa. Pada usia 40 tahun, 1% pria dan  

sebanyak 5% wanita masih memiliki lesi. Analisis terbaru menunjukkan 

peningkatan prevalensi jerawat pada anak-anak, mungkin karena onset pubertas 

(Dawson & Dellavalle, 2013). 

Banyak orang menganggap bahwa jerawat merupakan masalah yang 

dianggap sepele dan pada umumnya terjadi pada saat remaja, namun hal tersebut 

jelas memberikan efek pada fisik dan psikososial. Banyak penelitian menunjukkan 

hubungan antara jerawat dan depresi kecemasan. terlepas dari penyakit yang 

pernah terjadi. Efek psikologis membaik dengan pengobatan. Selanjutnya, jerawat 

dapat menyebabkan bekas permanen pada kulit yang sulit untuk diperbaiki. 

Akhirnya, karena frekuensi dan kronisitasnya, beban ekonomi yang harus 
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dikeluarkan untuk mengatasi jerawat sangat besar, dengan data pengeluaran biaya 

di AS sendiri melebihi $ 2.5bn (£ 1.64bn ; € 1.93bn) setiap tahun. Untuk 

mengurangi efek ini, pasien dengan jerawat harus menerima terapi yang dini, dan 

teratur (Dawson & Dellavalle, 2013). 

Penilaian yang cermat terhadap morfologi dan tingkat keparahan jerawat 

merupakan langkah pertama yang penting dalam terapi jerawat, karena morfologi 

lesi sebagian besar menentukan pengobatan yang optimal bagi pasien. Terapi 

harus dirancang untuk menargetkan lesi prekursor (microcomedones) dan lesi 

inflamasi aktif. Kasus yang lebih ringan sebaiknya dikelola dengan rejimen 

topikal, sedangkan obat sistemik diindikasikan pada kasus yang lebih berat 

(Dawson & Dellavalle, 2013). 

Terapi jerawat yang dikelola dengan rejimen topikal yang biasa digunakan 

ialah, Antibiotik topical. Antibiotik yang biasa digunakan untuk jerawat adalah 

klindamisin dan eritromisin. Obat Ini memiliki sifat bakteriostatik dan anti-

inflamasi. Antibiotik topikal digunakan untuk jerawat ringan sampai sedang 

ketika lesi inflamasi muncul. Namun karena antibiotik memiliki efek resistensi hal 

ini yang menjadi kekhawatiran yang berkembang dan telah mendorong upaya 

untuk membatasi durasi program antibiotik dan untuk menekankan kombinasi 

rejimen (Dawson & Dellavalle, 2013). Akibat dari resistensi antobiotik terhadap 

bakteri penyebab jerawat ini maka banyak dikembangkan berbagai macam 

sediaan kosmetik untuk menangani masalah jerawat. 

Umumnya, wanita menginginkan kulit yang bersih dan cerah di mana 

seiring dengan meningkatnya kebutuhan pasar kosmetik menjadi kebutuhan 

penting untuk menghasilkan kulit yang bersih dan cerah serta mencegah penuaan 

Salah satu sediaan kosmetik untuk menjaga kebersihan dan perawatan kulit wajah 

adalah masker wajah (Barel, 2009). 

Produk masker yang telah beredar di masyarakat adalah masker bubuk, 

masker krim, masker gel, dan masker kertas. Jenis masker yang praktis digunakan 

yaitu masker gel yang setelah kering dapat langsung dikelupas atau biasa dikenal 

dengan sebutan masker peel-off (Muliyawan,  2013). Masker peel-off memiliki 

banyak keunggulan dibandingkan masker jenis lain yaitu  sediaannya berbentuk 
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gel yang sejuk mampu merelaksasikan dan membersihkan wajah secara  maksimal 

dengan mudah (Morris, 1993). 

Baru-baru ini tren dalam menggunakan tanaman herbal sebagai pilihan  

pengobatan dan diet makanan sehari – hari kembali menjadi pilihan masyarakat, 

karena tanaman herbal terbukti relatif aman asalkan cara penggunaannya benar 

dengan dosis dan indikasi yang tepat, serta jarang menimbulkan efek samping 

yang berat (Evans, 2002) Salah satu dari tanaman herbal yang sedang berkembang 

adalah minyak atsiri kulit batang kayu putih (Melaleuca alternifolia) yang dikenal 

sebagai tea tree oil. Sebelum perkembangan obat-obat antijamur dan antibakteri, 

tea tree oil sering digunakan dalam campuran kosmetik untuk mengatasi jerawat 

karena kemampuannya menghambat pertumbuhan Propiobacterium acnes 

(Hammer et  al., 2001, 2004). Tea tree oil merupakan antimikroba spektrum luas, 

antiseptik, anti-inflamasi ringan dan analgesik. Tea tree oil berasal dari pohon 

Melaleuca alternifolia di Australia, anggota dari keluarga Myrtaceae dan 

diperoleh dari daun dan ujung ranting dari tanaman tersebut, tea tree oil ini 

merupakan bahan alam murni (natural material). Tea Tree Oil digunakan untuk 

terapi infeksi kulit dan berperan dalam pengelolaan gangguan inflamasi. Selain itu 

juga sebagai agen antioksidant dan anti kanker kulit. Tea Tree Oil telah terbukti 

memiliki spectrum antimikroba yang luas, dan sifat anti-inflamasi in vitro. Tea 

Tree Oil telah banyak di gunakan untuk pengobatan topikal sebagai kontrol untuk 

bakteri yang terlibat pada kulit (Pazyar et. al,. 2012).  

Tea tree oil ini mengandung zat aktif utama monoterpen, sesquiterpen, dan 

turunan senyawa alkohol (Mondello, 2006). Oleh karena itu secara luas digunakan 

sebagai pengobatan untuk kondisi seperti jerawat, (Swanepoel, 2005). Sifat 

antibakteri dan antijamur yang dimiliki tea tree oil menyebabkan dilakukannya 

penelitian untuk mengetahui  efektivitas tea tree oil dalam mengobati jerawat 

(Bassett et al., 1990). Produk tea tree oil memiliki kandungan persentase tea tree 

oil yang bervariasi. Untuk mengobati jerawat, kekuatan tipikal tea tree oil adalah 

5% hingga 15% (May et al,. 2000). 

Sebuah uji klinis yang melibatkan 124 pasien remaja mengevaluasi 

efektivitas gel tea tree oil dengan kandungan 5% untuk mengobati jerawat ringan 
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sampai sedang. Produk tea tree oil yang baik mengandung minyak dari melaleuca 

alternifolia saja. Kandungan standart yang biasa digunakan pada produk yang 

mengandung tea tree oil tidak lebih dari 10% cineole (zat pengiritasi) dan 

setidaknya 30% terpinen-4-ol (May et al,. 2000). 

Salah satu senyawa sintetik yang dapat dipergunakan untuk mengatasi 

masalah jerawat ialah niasinamida. Dalam beberapa peneltian diketahui bahwa 

niasinamida memiliki efek anti-inflamasi yang kuat untuk mengurangi efek 

peradangan pada kulit yang sedang mendapat masalah kulit yaitu jerawat. 

Niasinamida adalah anti inflamasi yang potensial terhadap berbagai macam 

penyakit kulit (Milis, Hill, dan Mark, 1997, 133). Niasinamida diklaim menjadi 

alternatif yang jauh lebih aman bila diterapkan secara topikal untuk pemutihan 

kulit atau genitalia. Menurut penelitian oleh Procter & Gamble, sebuah 

perusahaan kosmetik, niasinamida tidak memiliki efek samping yang merugikan. 

Niasinamida juga membantu dalam hal pengurangan jerawat, meningkatkan 

kelembaban kulit, dan mengurangi kerutan halus (Tai, Lin, Wu, dan Chang, 

2009). Penelitian menunjukkan bahwa gel yang mengandung niasinamida 4% 

efektif dan aman dalam mengurangi gejala jerawat ringan hingga sedang, dengan 

perbaikan pustula lebih awal. Reduksi inflamasi adalah mekanisme utama zat ini 

dalam pengobatan acne. Penelitian belakangan ini menyebutkan bahwa 

penggunaan niasinamida bisa ditoleransi dengan baik oleh kulit, bahkan  memberi 

efek yang menguntungkan seperti menurunkan produksi sebum (Bisset, Oblong, 

dan Berge, 2005, 31 ; Draelos, Matsubara, Smiles, 2006 ; 96-101). Niasinamida 

topikal memberikan  efek anti-inflamasi yang baik tanpa memicu timbulnya 

resistansi bakteri (shalita, Smith, dan Parish, 1995, 34). 

Tea tree oil memiliki khasiat berupa antibakteri, antiseptik, analgesik, dan 

antiinflamasi yang sangat baik dalam mengatasi jerawat dikarenakan pencetus 

tumbuhnya jerawat pada kulit wajah adalah bakteri propionibacterium acnes. 

Banyak dari beberapa penelitian menemukan senyawa yang terkandung dalam 

Tea tree oil baik untuk mengatasi jerawat. Selain Tea tree oil adapun senyawa 

sintetik yang memiliki khasiat baik untuk mengatasi masalah jerawat pada kulit 

yaitu niasinamida, dimana bahan sintetik ini memiliki efek anti-inflamasi yang 

kuat bagi peradangan pada jerawat. Pada penelitian ini dilakukan kombinasi 
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terhadap tea tree oil dan niasinamida, yang diharapkan dapat menjadi salah satu 

pilihan terbaik dalam mengatasi masalah jerawat. 

Acne termasuk  self limiting diseases (Sams & Lynch, 1990), dan 

kandungan Tea tree oil dan niacinamida pada masker peel-off ini diharapkan 

dapat membantu mengurangi masalah jerawat pada kulit secara maksimal, 

dikarenakan khasiat dari kedua bahan tersebut yang sangat baik dalam membantu 

mengurangi masalah jerawat. Dari uraian di atas, peneliti menganggap perlu 

melakukan penelitian untuk mengetahui apakah kandungan tea tree oil 

(Melaleuca  alternifolia) dan niacinamida yang ada pada masker peel-off dapat 

memberikan efek sebagai antiacne yang baik terhadap pertumbuhan 

Propionibacterium acnes secara in vitro.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka didapatkan rumusan masalah 

yaitu bagaimana efektivitas dari tea tree oil (Melaleuca  alternifolia) dan 

niasinamida sebagai antibakteri pada sediaan peel-off mask dengan variasi PVA 

terhadap pertumbuhan Propionibacterium acnes secara in vitro ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari dari tea 

tree oil (Melaleuca  alternifolia) dan niasinamida sebagai antibakteri pada sediaan 

peel-off mask dengan variasi PVA terhadap pertumbuhan Propionibacterium 

acnes secara in vitro ? 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan informasi mengenai 

kombinasi peel-off mask Tea tree oil dan niasinamida yang dapat membantu 

mengurangi masalah jerawat dan mengetahui efektivitas dari tea tree oil dan 

Niasinamida terhadap Propionibacterium acnes sebagai antibakteri secara In Vitro. 

 


