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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Sepanjang masa hidupnya suatu individu pasti mengalami suatu penyakit, 

baik penyakit yang ringan maupun berat. Salah satu penyakit yang pasti dialami 

setiap individu adalah akne vulgaris. Akne vulgaris masih menjadi salah satu 

masalah kesehatan yang umum di masyarakat terutama bagi mereka yang peduli 

akan penampilan (Tjekyan, 2008). Penderita akne vulgaris di Indonesia pada 

tahun 2006, 2007, dan 2009 secara berturut-turut yaitu 60%, 80%, dan 90%. 

(Afriyanti, 2015). 

Akne vulgaris merupakan suatu peradangan menahun pada unit 

pilosebasea kulit, yang disebabkan akumulasi sebum berlebihan dengan gambaran 

klinis bentukan polimorfik seperti: komedo, papul, pustul, nodul, dan jaringan 

parut. (Goodheart, 2006). Dari gambaran klinis yang ada saat ini penyebab pasti 

akne vulgaris masih belum terlalu jelas, namun ada empat mekanisme patogenesis 

yang diidentifikasi sebagai penyabab akne vulgaris yaitu: Hiperproliferasi 

epidermis / keratinisasi folikel abnormal, produksi sebum yang berlebihan, 

inflamasi, terdapatnya aktivitas bakteri Propionibacterium acnes. (Goldsmith, 

2012) 

Propionibacterium acnes (P.acnes) merupakan jenis bakteri yang sering 

menyebabkan timbulnya akne vulgaris. P.acnes merupakan bakteri gram positif 

anaerob yang merupakan flora normal pada tubuh yang terdapat di dalam kelenjar 
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pilosebasea. Peran P.acnes pada patogenesis akne vulgaris adalah memecah ikatan 

senyawa trigliserida, yang merupakan komponen penyusun sebum, yang mana 

kemudian trigliserida diubah menjadi asam lemak bebas, yang pada akhirnya 

menyebabkan terjadinya kolonisasi P.acnes sehingga memicu terjadinya suatu 

inflamasi (Tahir, 2010). 

Selaras dengan perannya dalam patogenesis akne vulgaris, treatment untuk 

mengatasi pertumbuhan koloni P.acnes umumnya masih mengandalkan 

pemberian antibiotika seperti doksisiklin, klindamisin dan eritromisin 

(Djajadisastra dkk., 2009). Penggunaan antibiotik seringkali dilakukan dalam 

jangka panjang sehingga sering menyebabkan terjadinya resistensi. Hal ini selaras 

dengan laporan studi di Malaysia dan Singapura, bahwa eritromisin dan 

klindamisin menunjukkan persentase terbesar isolat resisten pada pasien (69,2% 

dan 50%, masing-masing) diikuti oleh kotrimoksazol (38,5%) dan doksisiklin 

(23%) di Singapura. Sedangkan di Malaysia, tingkat resistensi terhadap 

eritromisin dan klindamisin adalah 4,0-92,0% dan 4,0-95,0% (MOH Malaysia, 

2012 ; Tan HH dan Goh CL, 2010). 

Berdasarkan banyaknya kejadian resistensi dalam penggunaan antibiotik 

dalam pengobatan akne vulgaris, maka untuk menanggulanginya dewasa ini telah 

dimulai banyak penelitian dan pemanfaatan sumber pengobatan akne vulgaris 

yang berasal dari bahan-bahan alami, baik buah, sayur maupun jenis tumbuhan 

lainnya (Kumar, 2005). Salah satunya adalah bawang lanang yang lazim 

dimanfaatkan masyarakat sebagai obat. Kemampuan bawang lanang sebagai obat 

berasal dari kandungan zat allicin. Zat allicin merupakan zat aktif dengan daya 

antibiotika yang baik dan juga berfungsi sebagai antibakteri (Majewski, 2014). 
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Pada suatu penelitian lain yang dilakukan oleh Damayanti, 2014, larutan bawang 

putih memiliki efektivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri P.acnes. 

Dimana pada penelitian tersebut didapatkan respon hambatan sedang pada 

konsentrasi 55% dengan rata-rata diameter 17,67 mm dan 75% dengan rata-rata 

diameter 19 mm, dan pada konsentrasi 100% dengan rata-rata diameter 23 m 

didapatkan respon hambatan kuat. Pada penelitian yang lain, yaitu yang dilakukan 

oleh Kulla, 2016, bawang lanang memiliki efek membunuh bakteri terhadap 

beberapa jenis bakteri diantaranya Staphylococcus Aureus, Escherichia coli. Hal 

yang selaras juga diungkapkan oleh Andayani dan Kurniawan, 2013, dimana 

dalam penelitiannya ekstrak etanol bawang lanang memiliki kemampuan 

menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan sebuah 

penelitian untuk melihat pengaruh pemberian ekstrak bawang lanang (Allium 

sativum L) terhadap pertumbuhan P.acnes secara in vitro. Penelitian ini juga 

meliputi uji ekstrak bawang lanang (Allium sativum L) dalam berbagai tingkat 

konsentrasi terhadap kadar hambat minimal (KHM) dan kadar bunuh minimal 

(KBM) P.acnes. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh pemberian ekstrak bawang lanang (Allium 

sativum L) terhadap pertumbuhan P.acnes ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak bawang lanang (Allium 

sativum L) terhadap pertumbuhan P.acnes.  

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Mengetahui konsentrasi kadar hambat dan kadar bunuh 

ekstrak bawang lanang (Allium sativum L) yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan P.acnes dalam berbagai tingkat 

konsentrasi. 

1.3.2.2. Mengetahui kuat hubungan antara pemberian ekstrak 

bawang lanang (Allium sativum L) terhadap penurunan 

pertumbuhan P.acnes. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Peneliti 

a) Meningkatkan wawasan mengenai efek ekstrak bawang 

lanang (Allium sativum L) dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri P.acnes. 

b) Sebagai prasyarat tugas untuk memperoleh gelar S.Ked 

(Sarjana Kedokteran) di Fakultas Kedokteran Program Studi 

Pendidikan Dokter Universitas Muhammadiyah Malang 

1.4.2. Bagi Institusi 

a) Menambah jumlah literatur dan media informasi mengenai 

keilmuan dan penelitian bidang mikrobiologi. 
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b) Sebagai sumber data dan informasi untuk penelitian lebih 

lanjut mengenai efek ekstrak bawang lanang (Allium sativum 

L) dalam menghambat pertumbuhan bakteri P.acnes. 

1.4.3. Bagi Masyarakat 

a) Dapat menambah sumber informasi bagi masyarakat tentang 

manfaat ekstrak bawang lanang (Allium sativum L) dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri P.acnes. 

b) Meningkatkan pemanfaatan bahan alami sebagai obat dalam 

upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan cara praktis 

dan lebih ekonomis. 

c) Meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwasanya obat 

antibakteri tidak hanya berasal dari bahan-bahan yang sintetis 

atau kimiawi, namun juga dapat berasal dari bahan-banan 

alami. 

1.4.4. Bagi Keilmuan 

a) Memberikan informasi mengenai efek ekstrak bawang lanang 

(Allium sativum L) terhadap pertumbuhan bakteri P.acnes. 

b) Menjadi referensi bagi praktisi lain yang tertarik dengan 

penelitian bidang mikrobiologi. 

c) Sebagai sumber data dan informasi untuk penelitian lebih 

lanjut mengenai efek ekstrak bawang lanang (Allium sativum 

L) dalam menghambat pertumbuhan bakteri P.acnes.
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