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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Jerawat atau Acne vulgaris adalah penyakit kulit kronis akibat abnormalitas 

produksi sebum pada kelenjar sebasea yang muncul pada saat kelenjar minyak pada 

kulit terlalu aktif (Kumar, 2008). Acne vulgaris atau jerawat adalah suatu kondisi 

inflamasi umum pada unit polisebaseus yang terjadi pada remaja dan dewasa muda 

yang ditandai dengan komedo, papul, pustul, nodul. Pemicu timbulnya jerawat 

adalah karena penggunaan kosmetik yang tidak sesuai dengan jenis kulit, biasanya 

terjadi pada wanita. Jerawat muncul paling tinggi pada umur 14-17 tahun, dimana 

pada wanita berkisar 83-85% dan pada pria yaitu pada umur 16-19 tahun berkisar 

95-100%. Namun kadang pada wanita akan menetap hingga usia 30-an, pada pria 

jarang terjadi tetapi jika mengenai pria akan lebih berat (Nisa, 2015). Onset Acne 

vulgaris biasanya pada wanita lebih awal dibandingkan pada laki – laki hal itu 

dikarenakan masa pubertas wanita lebih awal. Ada beberapa pemicu terjadinya 

Acne vulgaris yaitu pada berbagai macam kosmetik seperti krim muka, bedak dasar 

(foundation), pelembab (moisturiser), dan krim penahan sinar matahari 

(sunscreen). Penyebab utamanya yaitu unsur minyak yang berlebih yang 

ditambahkan dalam kandungan kosmetik agar tampak lebih halus. Kandungan 

minyak ini bila digunakan setiap hari dapat menyumbat pori pori dan menyebabkan 

timbulnya jerawat. 

Patogenesis acne meliputi empat faktor, yaitu hiperproliferasi epidermis 

folikular sehingga terjadi sumbatan folikel, produksi sebum berlebihan, inflamasi, 

dan aktivitas Propionibacterium acnes. Propionibacterium acnes adalah bakteri 

fakultatif anaerob Gram positif yang merupakan bakteri paling dominan pada lesi 

jerawat (Sylvia, 2010).  

Penatalaksanaan Acne vulgaris sangat bervariasi. Beberapa penelitian 

secara klinis telah dilakukan untuk mencari penatalaksanaan yang sesuai. Secara 

umum penatalaksanaanya yaitu dengan menghindari pemencetan lesi dengan non 

higienis, memilih kosmetik yang non komedogenik, dan lakukan perawatan kulit 

wajah. Sedangkan secara medikamentosa dibagi menurut derajat keparahan dari 

Acnes vulgaris itu sendiri. Sebagian besar acne ringan sampai sedang 
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membutuhkan terapi topical berupa obat berbahan sintetik yang mengandung 

antimikroba. Acne sedang sampai berat menggunakan kombinasi terapi topikal dan 

oral. Tak jarang penggunaan antibakteri sintetik dapat menimbulkan reaksi alergi 

bagi penggunaan yang tidak cocok menggunakan antibakteri tersebut. Maka 

pembuatan antibakteri alami yang berasal dari tanaman mulai diteliti (Ramdani, 

2015). 

Salah satu jenis tanaman yang memiliki potensi dan kandungan yang bisa 

dimanfaatkan sebagai antibakteri pada jerawat yaitu tanaman jeruk mandarin 

(Citrus reticulata). Jeruk jenis ini sangat digemari oleh masyarakat karena warna 

kulit yang menarik dan rasanya yang manis sedikit asam menyegarkan. Daging 

buah Citrus reticulata memiliki kandungan seperti sukrosa, gula pereduksi, asam 

sitrat, asam folat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, protein, kalsium,kalium, fosfor, 

besi, niasin, pectin dan flavonoid. Sedangkan pada kulit buahnya memiliki 

kandungan hesperidin, nobiletin, inositol, minyak atsiri, vitamin A, vitamin B1, 

vitamin C dan lainya. Flavonoid dan vitamin C pada buah jeruk berfungsi sebagai 

antioksidan dan sangat baik untuk memperkuat daya tahan tubuh (Wijayakusuma, 

2007). Kulit jeruk mandarin mengandung lebih banyak flavonoid dan antioksidan 

dibandingkan jus buahnya. Kandungan pada kulit jeruk mandarin juga memiliki 

khasiat dan manfaat seperti antiinflamasi, antitumor, antioksidan dan antibakteri 

(Rincon, 2005). Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa Citruslimon L dengan 

konsentrasi 12,5 % mendapatkan diameter hambat sebesar 0,310 cm terhadap 

bakteri Propionibacterium acne. (Yeni, dkk. 2015). 

Beberapa jurnal tentang Citrus reticulata dengan bakteri Propionibacterium 

acnes  masih belum ada yang melakukan penelitianya. Kebanyakan dari peneliti 

tersebut meneliti terkait jenis Citrus yang lainya seperti Citrus aurantifolia swingle 

dengan jenis bakteri yang berbeda. Sehingga tidak bisa dijelaskan bagaimana hasil 

dari penelitianya sebelumnya karena menggunakan jenis Citrus dan bakteri yang 

berbeda. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai aktivitas antibakteri yang terdapat pada kulit buah Citrus reticulata 

dengan menggunakan metode fraksinasi bertingkat. Tujuan dari fraksinasi ini 

adalah untuk memisahkan senyawa yang memiliki efektivitas paling baik sebagai 
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antibakteri.  Tahap fraksinasi bertingkat dimulai menggunakan pelarut non-polar 

(n-heksana), dilanjutkan dengan pelarut semi-polar (etil-asetat) dan dituntaskan 

menggunakan pelarut (etanol) yang lebih polar dibandingkan dengan ketiga pelarut 

sebelumnya. Rangkaian fraksinasi dengan berbagai pelarut tersebut bertujuan agar 

pelarut non-polar dapat mengekstraksi secara selektif komponen senyawa non-

polar terlebih dahulu, seperti terpenoid dan alkaloid. Kemudian penggunaan pelarut 

semi-polar (etil-asetat) pada tahap selanjutnya diharapkan dapat mempartisi 

komponen senyawa lainnya sehingga dapat terpisah dari komponen senyawa yang 

bersifat polar. Pada partisi terakhir digunakan pelarut (etanol) yang diharapkan 

dapat mengekstraksi komponen flavonoid. Tujuan dari fraksinasi bertingkat ini 

adalah untuk mengetahui fraksi  yang paling efektif menarik senyawa yang 

digunakan sebagai antibakteri. Fraksi etanol merupakan jenis pelarut polar yang 

dapat menarik komponen senyawa aktif pada Citrus reticulata. Komponen senyawa 

yang mampu ditarik adalah flavonoid, tanin, dan fenol (Prasetyo, 2015). 

Ekstrak Citrus reticulata fraksi etanol yang diperoleh dengan cara maserasi 

mengandung metal ester asam oktanoat, metal ester asam kaprilat, n-heksadekana, 

1,3,6,10-odekatetraena, 3,7,11- trimetil, metal laurat, n-heneikosan, etil miristat dan 

etil palmitat. Sehingaa pada penelitian ini dilakukan uji aktivitas antibakteri Citrus 

reticulata fraksi etanol dengan menggunakan metode difusi cakram. 

Eka Kumalasari (2017) mengemukakan bahwa perasan buah jeruk siam 

banjar (Citrus reticulata) memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan Shigella 

dysenteriae secara in vitro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perasan buah 

jeruk siam banjar memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan Shigella 

dysenteriae secara in vitro dengan konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100%. Hasil 

beberapa penelitian juga mengatakan bahwa tanaman citrus banyak tanaman citrus 

banyak mengandung flavonoid, saponin, tannin dan alkaloid yang mana senyawa 

tersebut berkhasiat sebagai antibakteri. Berdasarkan penelitian tersebut penyusun 

tertarik untuk meneliti potensi antibakteri fraksi etanol kulit buah Citrus reticulata 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acne dengan metode 

difusi cakram.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas dapat dibuat rumusan masalah 

yang akan dibahas yaitu: 

Bagaimana aktifitas antibakteri dari fraksi etanol kulit buah Citrus reticulate 

terhadap bakteri Propionibacterium acnes dengan metode difusi cakram, yang 

dilihat dari zona hambatnya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah: 

Untuk memperoleh data aktifitas antibakteri dari komponen senyawa yang 

terdapat pada fraksi etanol kulit buah (Citrus reticulata) terhadap bakteri 

Propionibacterium acnes, yang dapat diihat dari zona hambatnya.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah: 

Dapat mengetahui aktifitas kulit buah (Citrus retikulata) bisa berfungsi 

menghambat bakteri Propionibacterium acnes. Harapan untuk selanjutnya 

supaya bisa dikembangkan dalam formula obat herbal, obat herbal terstandar, 

serta fitofarmaka. 

 




