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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

 Akne vulgaris (AV) atau biasa disebut jerawat merupakan salah satu 

penyakit kulit yang banyak meresahkan remaja dan juga orang dewasa. Ada 

beberapa faktor munculnya AV di wajah, salah satunya yaitu bakteri 

Propionibacterium acnes. Propionibacterium acnes merupakan mikroorganisme 

normal flora yang ada di tubuh kita yang dapat ditemukan di infra infundibulum 

dan dapat mencapai permukaan kulit dengan mengikuti aliran sebum (Sitohang et 

al., 2016). Propionibacterium acnes  dapat menjadi patogen apabila memiliki 

jumlah yang berlebihan. Pertumbuhan Propionibacterium acnes dapat dipicu 

dengan kelembapan dan kebersihan kulit wajah (Behzadi et al, 2016) 

  Ada sekitar 85% orang terkena AV pada usia 12 sampai 24 tahun. Dapat 

kita lihat, sedikit sekali masyarakat yang berkonsultasi kepada dokter kulit untuk 

mengobati AV (Zari et al, 2017). Walaupun AV tidak berhubungan dengan angka 

mortalitas, tetapi AV dapat meninggalkan bekas luka dan dapat menyebabkan 

depresi pada seseorang karena bekas luka yang ditimbulkan dapat mengganggu 

penampilan seseorang (Dawson et al, 2013). 

 Masyarakat yang memiliki AV lebih memilih obat yang sudah beredar di 

pasaran, seperti clindamysin dan eritromisin yang merupakan obat antibiotik 

topikal yang kerap kali digunakan. Sayangnya mereka membeli antibiotik ini 

tanpa adanya anjuran dari dokter, hanya berdasarkan pengalaman dari orang lain. 

Maka dari itu banyak sekali pemakain obat yang tidak sesuai aturan dan 

bahayanya hal itu dapat menimbulkan efek samping yang berupa resisten bagi 
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penderita (Eady et al, 2003). Oleh karena itu biasanya dokter tidak menggunakan 

antibiotik sebagai terapi tunggal, tetapi juga menambahkan retinoid ataupun 

benzoil peroksida sebagai obat tambahan. Karena dengan menenggunakan terapi 

kombinasi, efek samping dari penggunaan antibiotik dapat menurunkan resistensi 

bakteri dan dapat meningkatkan hasil terapi (Dawson et al, 2013). Tetapi tetap 

saja benzoil peroksida memiliki efek samping berupa iritasi kulit dan erythema 

(Pokharkar  et al, 2014). Oleh karena itu dibutuhkan alternatif obat dengan bahan 

alami untuk mengobati AV. 

 Salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan alternatif  pengobatan AV adalah 

teh (Camellia sinensis). Saat ini ada empat jenis teh yang ada di sekitar kita, salah 

satunya adalah teh putih. Teh putih adalah teh yang proses pengolahannya paling 

sederhana, yaitu hanya melalui proses pelayuan dan pengeringan (Rohdiana,  

2015). Pembuatan teh putih ini diambil dari daun teh langsung di keringkan 

setelah dipetik, hal ini dilakukan untuk mencegah oksidasi dari teh. Pada 

penelitian farmakologi menyatakan bahwa ekstrak daun teh dapat digunakan 

sebagai antidiabetes, anticarcinogenik, antiviral, antibakteri, antiinflamasi, 

antiaging dan juga dapat meningkatkan sistem imun (Ardiana et al, 2017). 

 Studi sebelumnya mengatakan bahwa teh hijau dapat menghambat 

pertumbuhan Propionibacterium acnes dalam konsentrasi 7% (Rizikiyan et al., 

2018). Teh putih mengandung alkaloid 3,6-4,62%, flavonoid 18,84%, tannin 

17,43% , EGCG 7,73% dan saponin sebagai kandungan antibakteri pada teh. 

Kandungan pada teh putih memiliki nilai lebih besar dari pada teh hijau. Teh hijau 

memiliki kandungan alkaloid 3.15%, flavonoid 12.95%, tannin 2.65%, EGCG 

6.75% . Hal ini dikarenakan dalam proses pembuatan teh hijau melalui proses 
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yang panjang, berbeda dengan teh putih tidak perlu adanya proses deaktifasi 

enzim sehingga kandungan teh alami tidak banyak yang hilang (Sauriasari, 2017; 

Tan et al, 2017; Ramdani 2018; Khasnabis, 2015).  

      Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh ekstrak teh putih (Camellia sinensis) kemasan terhadap 

pertumbuhan Propionibacterium acnes secara in vitro. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Adakah pengaruh ekstrak teh putih (Camellia sinensis) kemasan terhadap 

pertumbuhan Propionibacterium acnes secara in vitro? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

 Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh ekstrak teh putih 

(Camellia sinensis) kemasan terhadap pertumbuhan bakteri 

Propionibacterium acnes  

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Menentukan Kadar Hambat Minimum (KHM) ekstrak teh putih 

kemasan terhadap Propionibacterium acnes.  

2. Menentukan Kadar Bunuh Minimum (KBM) ekstrak teh putih 

kemasan terhadap Propionibacterium acnes.  

3. Menentukan konsentrasi ekstrak teh putih (Camellia sinensis) kemasan 

yang mulai memberikan efek terhadap pertumbuhan 

Propionibacterium acnes. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan di atas maka 

manfaat yang diharapkan dalam penulisan karya tulis ini adalah:  

1. Menambah informasi ilmiah tentang ekstrak teh putih (Camellia sinensis) 

kemasan terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes.  

2. Sebagai sumber antimikroba alami yang berasal dari ekstrak teh putih 

kemasan yang dapat mengatasi masalah yang muncul dalam terapi 

antimikroba khususnya bagi Propionibacterium acnes 

3. Menghimbau pada masyarakat bahwa teh putih kemasan baik sebagai 

pengobatan herbal terhadap penyakit yang disebabkan bakteri 

Propionibacterium acnes. 

 


