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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tea Tree Oil 

(Melaleuca alternifolia) 

Komponen senyawa kimia dalam tea tree oil (terpinen-4-ol, 

α-terpineol, α-pinen, dan cineol) memiliki efek untuk 

menghambat bakteri penyebab jerawat, Propionibacterium 

acnes (Raman et al., 1995). 

Niasinamida  
Niasinamia merupakan suatu amida dari asam nikotinat 

(vitamin B3 / niasin) (Kawada, 2008). 

Niasinamida memiliki efek anti-inflamasi yang kuat 

sehingga dapat mengatasi masalah peradangan yang 

disebabkan jerawat (Bissset et al., 2005; Draelos et al., 

2006). 

 

Dilakukan kombinasi antara 

Tea tree oil dan 

Niasinamida 

Dibuat sediaan peel-off mask dengan 3 formulasi. Formulasi pertama 

dengan konsentrasi PVA 5%, formulasi kedua dengan konsentrasi PVA 10%, dan formulasi 

ketiga dengan konsentrasi PVA 15%. 

Gambar 3.1 : Bagan Kerangka Konseptual 

Hasil penelitian Untuk menghambat jerawat, kekuatan 

tipikal tea tree oil adalah 5% hingga 15% (May et al,. 2000). 

Penelitian menunjukkan bahwa gel yang mengandung 

niacinamida 4% efektif dan aman dalam mengurangi gejala 

jerawat ringan hingga sedang (Bisset et al., 2005) 
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1.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Acne vulgaris atau lebih sering disebut jerawat merupakan suatu 

penyakit peradangan menahun folikel pilosebasea yang ditandai dengan 

terbentuknya papul, pustul ataupun nodul. Acne vulgaris merupakan 

kelainan kulit yang bersifat umum, menyerang hampir pada semua remaja 

yang berusia 16-19 tahun, bahkan dapat berlanjut hingga usia 30 tahun 

(James  et al., 2000). Penyebab jerawat pada kulit dikarenakan kulit 

banyak mengandung kelenjar sebasea seperti pada muka, dada dan 

punggung (Nugroho, 2013).  

Propionibacterium acnes merupakan organisme utama yang umumnya 

memberi kontribusi terhadap terjadinya jerawat (Jawetz, 2012). 

Propionibacterium acnes tidak memiliki spora, flagel dan kapsul. 

Propionibacterium acnes adalah mikroaerophilic, anaerobic, bakteri 

Gram-positive (Oprica, 2006). 

Antibiotik sudah secara luas digunakan sebagai cara efektif dalam 

pengobatan Acne vulgaris selama 30 tahun terakhir. Saat ini, clindamycin 

adalah salah satu antibiotik yang paling sering digunakan dalam 

pengobatan acne vulgaris. Tetapi, penggunaannya yang secara luas, 

memunculkan strain Propionibacterium acnes yang resisten terhadap 

clindamycin (Nugroho, 2013). Hal ini menyebabkan penggunaan 

clindamycin sebagai pengobatan jerawat mulai diragukan dan peneliti 

mulai mencari pengobatan alternatif lain untuk mengatasi jerawat. 

Salah satu dari tanaman herbal yang digunakan dalam mengatasi 

masalah jerawat  adalah Tea tree oil (Melaleuca alternifolia) (Hammer et 

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

antiseptik, anti-inflamasi ringan dan analgesik (Pazyar et. al., 2012). Tea 

tree oil mengandung ±100 komponen, tea tree oil mengandung terpinen 

dan cineole (Kumari, 2013). Tea tree oil memiliki kandungan utama 

terpinen-4-ol (37,7%), γ-terpinen (21,25%), α-terpinen (10.5%), dan 

terpinolen (3.65%) (Ninomiya, 2013). 

Terdapat pula beberapa senyawa sintetik yang dapat di manfaatkan 

untuk mengatasi masalah jerawat, salah satunya adalah niasinamida. 
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Niasinamida telah digunakan untuk perawatan acne vulgaris selama lebih 

dari 50 tahun, dan beberapa penelitian terbaru telah menyelidiki 

keampuhan dan keamanannya (Hao & Chang-yi, 2016). Mekanisme kerja 

niasinamida dalam pengobatan acne vulgaris adalah efek anti-

inflamasinya, melalui penghambatan kemotaksis leukosit, pelepasan enzim 

lisosom, efek bakteriostatik terhadap penyebab jerawat yaitu 

Propionibacterium acnes, dan penurunan produksi sebum (Otte, 2005). 

Manfaat dari tea tree oil dan niasinamida sebagai antibakteri dan anti-

inflamasi yang efektif, maka kedua bahan aktif tersebut dapat 

dikembangkan menjadi masker wajah peel-off, dan dipilih sediaan emulgel 

untul bentuk maskel peel-off pada penelitian ini. Masker wajah peel-off 

sendiri mempunyai keuntungan yaitu nyaman saat digunakan, mudah 

dilepas, lembut serta mampu melekat pada waktu yang relatif lama pada 

kulit wajah (Priani et al., 2014). Masker wajah peel-off diformulasikan 

dengan basis polivinil alkohol (PVA) sebagai pembentuk lapisan film. 

PVA berperan dalam memberikan efek peel-off karena memiliki sifat 

mudah melekat sehingga pada saat mengering mudah dikelupas karena 

membentuk lapisan film (Brick et al., 2014). Bedasarkan uraian diatas 

maka pada penelitian ini akan dibuat sediaan masker peel-off 

menggunakan tea tree oil dan niasinamida dengan PVA sebagai basis 

masker dengan kadar PVA yang berbeda yaitu 5%, 10% dan 15 %. 

 


