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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Jerawat atau acne vulgaris adalah suatu kondisi terjadinya inflamasi 

umum pada bagian organ kulit yang disebut unit polisebaseus yang ditandai 

dengan komedo, papul, pustul, dan nodul pada remaja dan orang dewasa(Efendi, 

2003).Meskipun jerawat tidak berdampak fatal, namun adanya jerawat cukup 

merisaukan karena berhubungan dengan menurunnya rasa percaya diri akibat 

berkurangnya keindahan pada wajah (Tjekyan, 2008). Penelitian  Sampelan dkk. 

(2017) menunjukkan bahwa dari 42 responden, sebanyak 64,3% mengalami 

tingkat kecemasan ringan , 19% sedang, 16.7% berat. 

 Bakteri Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acne dan 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang umum menginfeksi jerawat. 

Banyak orang yang pergi ke klinik kulit untuk mengobati jerawat, namun 

kebanyakan penggunaan antibiotik jangka panjang dapat menyebabkan 

resistensi. Obat jerawat yang menggunakan bahan-bahan alam menjadi 

alternatif lain yang memberikan efek lebih aman dibandingkan dengan bahan 

kimia sintesis (Djajadisastra dkk). 

 Kayu manis merupakan salah satu tumbuhan yang tersebar di seluruh 

Indonesia yang secara umum mengandung minyak atsiri, eugenol, safrole, 

cinnamaldehyde, tannin, kalsium oksalat, damar, zat penyamak, dimana 

komponen terbesarnya adalah cinnamaldehyde sekitar 70% yang memiliki 

aktivitas sebagai antibakteri (Thomas & Duethi, 2001).Menurut penelitian Pelen 

dkk. (2016) gel berbahan dasar minyak atsiri kulit batang kayu manis 

konsentrasi 6% dengan basis HPMC 7% memberikan hasil dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan zona hambat sebesar 7,8 mm. Dibandingkan 

dengan kontrol positif yaitu klindamisin memberikan daya hambat sedang  

dengan zona hambat 7,3 mm. Sehingga gel minyak atsiri kulit batang kayu 

manis dapat memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus. 

  Minyak atsiri kulit batang kayu manis (Cinnamomum burmanii) 

memiliki sifat sukar larut dalam air, sehingga dibuat dalam bentuk sediaan 
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emulgel. Pemilihan basis karbopol karena mudah terdispersi dalam air dan 

dalam konsentrasi kecil dapat berfungsi sebagai basis gel dengan kekentalan 

yang cukup (Rowe et al.,2009). Diantara gelling agent yang luas 

penggunaannya dalam bidang farmasi adalah karbopol 940. Karbopol 940 

bersifat tidak toksik dan tidak mengiritasi serta tidak ada bukti terjadinya reaksi 

hipersensitivitas ketika digunakan secara topikal (Das et al., 2013). Karbopol 

940 dapat membentuk gel yang halus dan transparan ketika konsentrasinya 

diatas 0,5% (Yen et al., 2015). 

 Emulgel adalah sediaan emulsi tipe minyak/air atau air/minyak yang 

digelkan dengan penambahan gelling agent. Sediaan emulgel memiliki 

keuntungan karena bersifat tiksotropis, tidak berminyak, mudah merata, 

emolien, larut air, dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, ramah 

lingkungan, transparan, dan memiliki penampilan organoleptis yang baik (Vikas 

et al.,2012). Emulgel juga dapat memberikan kesan dingin ketika diaplikasikan 

karena salah satu fasenya berupa gel (Voight,1994). Selain itu, karena adanya 

fase emulsi dalam emulgel menjadikan emulgel bersifat elegan dan mudah 

dicuci dan penetrasi ke kulit tinggi (Baibhav et al.,2012). Untuk kemudahaan 

penggunaan pada kulit, maka pada penelitian kali ini akan dikembangkan 

formulasi emulgel dengan menggunakan minyak atsiri kulit batang kayu manis. 

 Pada penelitian ini akan dikembangkan formulasi emulgel dengan bahan 

aktif minyak atsiri kulit batang kayu manis. Selanjutnya untuk menguji 

efektivitas emulgel sebagai antibakteri, digunakan bakteri Staphylococcus 

aureus, sedangkan sebagai pembanding dipilih sediaan gel klindamisin yang 

sudah beredar di pasaran. Untuk penentuan konsentrasi minyak atsiri kulit 

batang kayu manis yang dipakai pada formula  yakni kadar 1%, 2%, dan 4% 

dengan basis karbopol. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik sediaan emulgel dari minyak atsiri kulit batang kayu 

manis konsentrasi 1%, 2%, 4%? 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi minyak atsiri kulit batang kayu manis 1%, 

2%, 4% dalam sediaan emulgel terhadap bakteri Staphylococcus aureus. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui karakteristik dan aktivitas antibakteri minyak atsiri 

kulit batang kayu manis terhadap bakteri Staphylococcus aureus dalam emulgel 

antijerawat. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Membuat formulasi sediaan Emulgel antijerawat minyak atsiri kulit batang 

kayu manis. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi minyak atsiri kulit batang kayu 

manis 1%, 2% dan 4% dalam formulasi Emulgel terhadap aktivitas anbakteri 

Staphylococcus aureus. 

3. Untuk mengetahui karakteristik sediaan emulgel minyak atsiri kulit batang 

kayu manis konsentrasi 1%, 2% dan 4%. 

 

1.4 Hipotesis 

  Peningkatan konsentrasi minyak atsiri kayu manis memberikan pengaruh 

terhadap karakteristik sediaan emulgel dan peningkatan aktivitas daya hambat 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Bagi Peneliti: 

 Untuk memberikan informasi yang tepat tentang konsentrasi bahan 

aktif  minyak atsiri kulit batang kayu manis yang digunakan pada sediaan 

Emulgel antijerawat. 

 



4 

 
 

Bagi Institusi: 

 Untuk memberikan rekomendasi pada institusi mengenai hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk 

lebih dikembangkan mengenai penelitian sediaan Emulgel minyak atsiri kulit 

batang kayu manis. 

 

Bagi Masyarakat: 

 Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang tepat tentang 

salah satu manfaat dari minyak atsiri tanaman kayu manis yakni sebagai 

Emulgel antijerawat. 

 


