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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kulit merupakan organ tubuh pada manusia yang yang memiliki luas paling 

besar dan terletak paling luar yang memiliki peran penting. Kulit berfungsi 

sebagai pelindung dari benturan, pengatur suhu tubuh, sekresi dan merupakan 

anggota tubuh yang memiliki rasa sensitif (Wahyuningtyas et al., 2015). Jerawat 

(acne vulgaris) merupakan penyakit yang kompleks (multifaktorial) dengan 

elemen patogenesis yaitu hiperproliferasi folikuler epidermal, produksi sebum 

yang berlebihan, perubahan pola keratinisasi, peningkatan hormon androgen, 

terjadinya stress psikis, adanya aktifitas Propionibacterium acnes. Faktor lain 

yaitu usia, ras, familial, makanan, dan cuaca (Saputra et al., 2016).  

Bakteri Propionibacterium acnes merupakan bakteri gram positif dan 

anaerob yang merupakan flora normal kelenjar pilosebasea. Peranan P.acnes pada 

patogenesis acne vulgaris adalah memecah trigliserida yaitu salah satu komponen 

sebum, menjadi asam lemak bebas sehingga terjadi kolonisasi P. acnes yang 

memicu inflamasi. Antibodi terhadap antigen dinding sel P. acnes meningkatkan 

respons inflamasi melalui aktivasi komplemen. Enzim 5-alfa reduktase, enzim 

yang mengubah testosteron menjadi dihidrotestosteron (DHT), memiliki aktivitas 

tinggi pada kulit yang mudah berjerawat, misalnya pada wajah, dada, dan 

punggung (Saputra et al., 2016). 

Inflamasi merupakan respon perlindungan tubuh terhadap terjadinya 

kerusakan jaringan atau infeksi pada tubuh dengan ditunjukan adanya peningkatan 

permeabilitas vaskuler. Inflamasi berfungsi untuk melawan zat-zat asing 

(mikroorganisme atau zat asing lain) yang masuk ke dalam tubuh. Proses 

inflamasi juga berperan untuk mengeliminasi sel-sel yang telah rusak atau mati 

(Haque et al., 2015). Salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk 

mengatasi inflamasi adalah minyak atsiri bunga cengkeh (MABC) (Sari et al., 

2015). 
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Pada jerawat terjadi inflamasi yang disebabkan karena kelenjar minyak 

tersumbat oleh timbunan lemak yang berlebihan (Rahmi H et al., 2015). Salah 

satu penyebab jerawat yaitu adanya aktivitas propionibacterium acnes.  Menurut 

Tsai et al (2017) dan Pullikotil et al (2015) minyak cengkih dapat menekan respon 

inflamasi dan sebagai antibakteri pada p.acnes. Hasil penelitian dari Nurdianti et 

al (2018), tea tree oil memiliki efek sebagai antibakteri untuk mengatasi jerawat. 

Minyak cengkih merupakan minyak atsiri yang berasal dari tanaman 

cengkeh (Syzygium aromaticum) yang termasuk family Myrtaceae. Minyak 

cengkih mengandung komponen terbesar yaitu eugenol 70-80% yang memiliki 

efektivitas sebagain antioksidan dan antiinflamasi (Latifah et al., 2016). Eugenol 

(4-allyl-2-methoxyphenol)  dan komponen fenolik lain memiliki aktivitas sebagai 

antioksidan dan antiinflamasi dengan bekerja menghambat sintesis prostaglandin 

dan neutrohil chemotaxis (Sari et al., 2015). Pada penelitian in vitro berdasarkan 

kandungan yang dimiliki minyak cengkih (Syzigium aromaticum) memiliki 

efektivitas sebagai antibakteri gram positif dan gram negatif (Pullikotil & Nath, 

2015).  Kandungan eugenol yang terdapat pada minyak cengkih dapat menekan 

respon inflamasi pada P.acnes baik secara in vivo maupun in vitro. Eugenol 

memiliki potensi dalam mengobati jerawat secara efektif (Tsai et al., 2017).   

Tea tree oil merupakan hasil sulingan utama dari tanaman Melaleuca 

alternifiola. Daunnya mengandung 2% minyak atsiri. Tea tree oil memiliki efek 

antifungal dan antibakteri yang kuat dan aman untuk digunakan. Tea tree oil 

mengandung terpinen-4-eugenol, α-terpineol  dan 1,8 cineole  sebagai komponen 

kimia. Mekanisme kerja dari tea tree oil  yaitu menembus membran sitoplasma 

pada dinding sel yang ada pada bakteri (Lestariningrum et al., 2011). Tea tree oil 

memiliki efektivitas sebagai antibakteri dan antijamur dalam mengobati jerawat. 

Sebuah uji klinis yang melibatkan 124 pasien remaja dengan dengan 

menggunakan gel Tea tree oil 5% untuk mengobati jerawat ringan sampai sedang 

dibandingkan dengan 5% benzoyl peroxide lotion (yang biasa digunakan topikal 

pengobatan anti-jerawat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya 

memiliki efek yang signifikan dalam mengatasi jerawat pasien dengan 

mengurangi jumlah lesi meradang dan non-meradang (Nurdianti et al., 2018). 
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Produk pembersih wajah dan obat jerawat tersedia dalam berbagai bentuk 

yang berbeda. Produk kosmetik yang biasanya digunakan untuk mengatasi jerawat 

tersedia dalam bentuk cairan,gel,lotion atau krim. Bentuk sediaan yang paling 

efektif adalah bentuk gel karena dapat melekat pada kulit dalam waktu lama. 

Produk berbentuk cair dan gel biasanya membuat kulit menjadi kering karena 

mudah terlepas dari permukaan kulit sehingga cocok untuk kulit yang berminyak. 

Kulit kering disarankan menggunakan bentuk sediaan yang berbentuk krim atau 

lotion untuk mengatasi jerawat karena sediaan ini kurang menyebabkan iritasi 

dibanding gel dan cairan (Badan POM RI, 2015). Bentuk sediaan gel lebih baik 

digunakan pada pengobatan jerawat daripada bentuk sediaan krim karena sediaan 

gel dengan pelarut yang polar lebih mudah dibersihkan dari permukaan kulit 

setelah pemakaian dan tidak mengandung minyak yang dapat meningkatkan 

keparahan jerawat (Sasanti et al., 2012).  

Pada penelitian ini dipilih sediaan topikal emulgel. Emulgel merupakan 

pengembangan dari sediaan gel. Emulgel terdiri dari dua fase yaitu fase minyak 

dalam air (M/A) dan air dalam minyak (A/M). Adanya fase minyak di dalamnya 

membuat emulgel lebih unggul dibanding sediaan gel. Obat akan melekat cukup 

lama di kulit dan memiliki daya sebar yang baik sehingga lebih mudah dalam 

pengaplikasian dan memberikan rasa nyaman pada kulit (Sari et al., 2015). 

Emulgel memiliki sifat menguntungkan seperti memiliki konsistensi yang baik, 

tiksotropik, transparan, mudah penyerapannya, dapat melembabkan, larut dalam 

air dan dapat bercampur dengan eksipien lain (Nurdianti et al., 2018). Sediaan 

emulgel dapat membantu penyatuan bahan aktif hidrofobik dalam fase minyak 

kemudian globul minyak akan terdispersi dalam fase air (M/A) dan kemudian 

emulsi tersebut dicampurkan ke dalam basis gel (Jain et al., 2010). 

Sediaan gel yang stabil secara fisika kimia adalah sediaan gel yang berbasis 

carbomer dengan rentang konsentrasi 0,5-2,0% (Rowe et al., 2009). Basis gel 

dibedakan menjadi basis gel hidrofilik dan basis gel hidrofobik. Basis gel 

hidrofilik seperti carbomer memiliki daya sebar pada kulit yang baik, tidak 

menyumbat pori-pori, mudah untuk dicuci dan memiliki pelepasan obatnya baik  

(Niyaz et al., 2011). Pada penggunaan basis gel carbomer semakin tinggi 

konsentrasi yang digunakan maka semakin tinggi pula viskositasnya. Jika 
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viskositas semakin tinggi maka zat aktif yang keluar dari senyawa obat akan 

semakin sulit. Basis carbomer memiliki sifat pelepasan obat yang lebih baik 

dibanding basis gel lainnya. Selain itu basis gel carbomer juga dapat 

menghasilkan sediaan yang bening, mudah larut dalam air dan sifat ketoksikannya 

rendah (Madan & Singh, 2010).  

Pada pembuatan emulgel emulgator yang yang sering digunakan adalah 

surfaktan non-ionik (Yani et al., 2014; Daud, 2017; Auliasari et al., 2016). Tween 

80 dan Span 20 merupakan surfaktan non-ionik. Surfaktan non-ionik lebih sering 

digunakan karena potensi toksisitas yang dimiliki rendah. Surfaktan non-ionik 

juga tidak memiliki muatan sehingga bersifat kurang sensitif pada perubahan 

kekuatan ion dan pH (Wang, 2014).  

Pada penelitian ini dilakukan pembuatan sediaan emulgel dengan kombinasi 

bahan aktif minyak cengkih dan tea tree oil dengan basis carbomer. Penggunaan 

kombinasi dari kedua bahan aktif untuk meningkatkan efektivitas sebagai anti 

acne dimana minyak cengkih berkhasiat sebagai antiinflamasi dan tea tree oil 

sebagai antibakteri pada jerawat. Sediaan emulgel ini dilakukan uji karakteristik 

fisika kimia dengan evaluasi organoleptis, uji pH, tipe emulsi, daya sebar dan 

stabilitas sediaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh minyak cengkih pada kadar 1%, 1,5%, 2% dengan 

penambahan tea tree oil 5% dalam sediaan emulgel terhadap karakteristik fisika 

kimia dan stabilitas sediaan emulgel ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menentukan pengaruh minyak cengkih pada kadar 1%, 1,5%, 2% dengan 

penambahan tea tree oil 5% dalam sediaan emulgel terhadap karakteristik fisika 

kimia dan stabilitas sediaan emulgel.  

1.4 Hipotesis Penelitian 

Peningkatan kadar minyak cengkih dengan penambahan tea tree oil dapat 

mempengaruhi karakteristik fisika kimia dan stabilitas sediaan emulgel.  
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1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

pengembangan formulasi minyak cengkih (Syzygium aromaticum) dan tea tree oil 

(Melaleuca alternifiola)  dalam sediaan emulgel sebagai anti acne dan diperoleh 

hasil sediaan yang efektif.  

 


