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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Acne (jerawat) adalah peradangan (inflamasi) pada kelenjar minyak 

(sebaceous) pada bagian kulit manusia. Acne (jerawat) merupakan penyakit yang 

terjadi pada remaja dari usia 16-19 tahun, dan bahkan bisa berlanjut pada usia 30 

tahun. Masalah ini kebanyakan dialami pada remaja apabila dia sudah mengalami 

masa pubertas. Pada saat remaja yang mulai mengalami masa pubertas maka 

kelenjar-kelenjar minyak menjadi sangat aktif karena adanya perubahan pada 

horman. Kelenjar minyak mengandung campuran mikroorganisme 

Propionibacterium acnes. Acne (jerawat) memang tidak mengancam jiwa tapi 

bisa mempengaruhi kualitas hidup yang dapat memberikan efek psikologis. Faktor 

yang terlibat dalam pembentukan jerawat adalah peluruhan keratinosit, 

peningkatan produksi sebum, pertumbuhan bakteri dan inflamasi (efek samping 

yang disebabkan oleh bakteri, terutama Propionibacterium acnes). Pemicu 

peradangan pada jerawat dapat disebabkan oleh bakteri seperti 

Staphylococcusaureus, Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidi 

(folikel polisebaceous yang tersumbat akan merangkap nutrien dan sebum serta 

meningkatkan pertumbuhan kuman) (Fissy et al, 2014).  

Kosmetik merupakan bahan yang digunakan pada bagian permukaan atau 

luar tubuh  yang digunakan untuk membersihkan, menambah daya tarik, 

mengubah penampilan menjadi lebih baik atau menjaga agar tetap baik tetapi 

tidak untuk menyembuhkan ataupun mengobati (Tranggono et al, 2007). Kulit 

adalah tempat yang digunakan untuk pengaplikasian komestik. Kulit tersusun atas 

lapisan epidermis dan juga dermis. Dimana lapisan dermis berperan untuk 

elastisitas kulit serta, untuk lapisan epidermis berperan untuk penetrasi dan 

menjaga kelembapan kulit (Tranggono et al, 2007). Kulit merupakan bagian tubuh 

yang terletak dibagian paling luar yang menjadi pembatas antara organ dalam dan 

lingkungan luar. Kulit sendiri merupakan bagian yang kompleks, elastis, peka 

serta merupakan bagian yang sangat vital (Wasitaatmadja, 2010).  

Perawatan pada kulit misalnya pembersih, pelindung (tabir surya), 

pelembap, pemakaian bedak dan penggunaan masker wajah. Penggunaan sediaan
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untuk perawatan kulit secara topikal dapat meningkatkan kenyamanan serta 

mudah untuk menembus membran kulit. Dengan penggunaan obat secara 

langsung pada tempat pemberian diharapkan bahwa efek samping yang dapat 

menyebabkan toksisitas dapat dikurangi. Beberapa jenis sediaan yang digunakan 

untuk melawan Propionibacterium acnes adalah seperti seperti tetrasiklin, 

eritromisin, doksisiklin, dan trimetroprim yang merupakan golongan antibiotik 

tetapi antibiotik mempunyai efek resistensi dan telah mendorong upaya untuk 

menurunkan penggunaan antibiotik (Rekso et al, 2007).  

Sehingga disini dibuatlah suatu inovasi baru dengan menggunakan salah 

satu herbal untuk jerawat yaitu minyak pohon teh atau tea tree oil. Minyak ini 

dapat membantu menyembuhkan jerawat karena memiliki aktivitas antimikroba 

dengan membunuh bakteri penyebab jerawat, selain itu juga dapat mengurangi 

pembengkakan jerawat. Kandungan tea tree oil yang berkhasiat sebagai 

antimikroba adalah terpinen-4-ol sebesar 30-48%. Mekanisme terpinen-4-ol yaitu 

bisa menembus serta merusak membran sitoplasma pada dinding sel bakteri 

(Sudirman, 2014). Tea tree oil bisa digunakan secara topikal untuk mengobati 

luka bakar, antiinflamasi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta dapat 

digunakan sebagai anestesi lokal. Tea tree oil sendiri mengandung terpinen-4-ol, 

sineol, pinen, terpinen, cycmen, sesquiterpen, sesqiuterpen rantai alkohol 

(Mulyana et al, 2012). Dalam penelitian yang dilakukan Enshaleh, penggunaan 

tea tree oil 5% secara topikal memiliki efek sebagai antibakteri (Enshaleh et al, 

2007).   

Niasinamida atau nikotinamid yang merupakan bentuk amida dari niasin 

atau vitamin B3. Niasinamida merupakan antioksidan yang baik untuk keremajaan 

kulit wajah karena mampu menambah perlindungan kulit dari agresi eksternal, 

mengontrol kelembapannya, membantu mengurangi kemerahan, minyak berlebih, 

mengurangi hiperpigmentasi, memancing terciptanya kolagen untuk menghindari 

kulit dari kerutan, dan membantu memperbaiki kulit yang kusam (Bissett, 2010). 

Niasinamida juga memberikan efek sebagai antimikroba dan antiinflamasi serta 

mencegah paparan langsung sinar UV terhadap kulit (Wohlrab, 2014). 

Niasinamida 5% yang digunakan secara topikal dengan lama penggunaan 12 

minggu bisa mengurangi kerutan dan garis-garis halus dikulit wajah pada wanita 
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(Bissett, 2009). Serta pada penelitian lain menunjukkan bahwa niasinamida 4% 

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

perbaikan pustula lebih dini (Meltem et al, 2008). 

Untuk memudahkan aplikasi dari kombinasi tea tree oil dan niasinamida 

diformulasikan dalam bentuk sediaan farmasi. Sediaan diformulasikan dalam 

bentuk emulgel. Emulgel sendiri adalah salah satu bentuk sediaan topikal yang 

terdiri dari gabungan sediaan emulsi dan gel (Khunt et al, 2012). Emulgel dipilih 

sebagai sediaan masker dalam bentuk peel-off mempunyai banyak keuntungan 

antara lain dapat melekat pada kulit dalam waktu yang relatif lama, mudah 

digunakan, mudah dilepas, dan nyaman digunakan  serta menimbulkan rasa dingin 

pada kulit (Priani et al, 2014). Polimer yang digunakan sebagai peel-off mask 

adalah polivinil alkohol (PVA). Jika polivinil alkohol (PVA) diformulasi pada 

sediaan gel, maka akan membiat sediaan tersebut mudah larut dalam air, tidak 

berasa, tidak memiliki bau, tidak menimbulkan efek toksik, memiliki fleksibilitas 

yang besar, dan bisa terdegradasi secara alami. Polivinil alkohol (PVA) 

menghasilkan emulgel yang dapat membentuk lapisan transparan, cepat 

mongering, plastis, kuat dan melekat baik di kulit (Rekso et al, 2007). 

Dalam penelitian ini akan dilakukan pembuatan sediaan peel-off mask 

kombinasi tea tree oil dan niasinamida dengan kadar PVA 5%, 10% dan 15%. 

Kemudaian akan dilakukan uji karakteristik fisik pada masker peel off meliputi 

evaluasi organoleptis, PH,  viskositas, uji homogenitas, uji tipe emulsi, uji 

stabilitas, uji daya sebar, uji lama pengeringan, uji daya lekat dan uji aseptabilitas.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka didapat rumusan masalah yaitu 

bagaimana pengaruh variasi kadar PVA terhadap sifat fisika (organoleptis, 

viskositas, waktu mengering dan daya sebar); sifat kimia (pH); stabilitas dan 

aseptabilitas sediaan peel-off mask kombinasi tea tree oil dan Niasinamida? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh variasi kadar PVA 

terhadap sifat fisika sifat kimia (pH); (organoleptis, viskositas, waktu mengering 

dan daya sebar); aseptabilitas dan stabilitas sediaan peel-off mask kombinasi tea 

tree oil dan Niasinamida. 
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1.4 Hipotesis Penelitian 

Pada penambahan polivinil alkohol (PVA) dapat mempengaruhi 

aseptabilitas dan karakteristik fisik sediaan pada peel-off mask kombinasi 

niasinamida dan tea tree oil. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang formula sediaan peel-off mask kombinasi tea tree oil dan niasinamida 

baik. 



5 

 

 
 

 


