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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Jerawat merupakan penyakit kulit yang umumnya terjadi pada usia remaja 

berusia 16-19 tahun (Fissy dkk., 2014). Jerawat adalah peradangan kronik folikel 

pilosebaseus yang gambaran klinis nya antara lain yaitu komedo, papul,pustule, 

nodus dan kista yang terutama ditemukan pada daerah kulit yang kaya akan 

kelenjar sebasea seperti muka, leher, dada dan punggung (Lely dkk, 2016). 

Jerawat tidak menimbulkan gejala klinis yang fatal namun hal tersebut dapat 

mengganggu estetika terutama jika tumbuh di area wajah, menjadikan tidak 

percaya diri karena berkurangnya keindahan pada wajah penderita. Terkadang 

jerawat juga menimbulkan rasa sakit dan gatal yang mengganggu 

(Wasiatmaja,2011). Faktor utama yang terlibat dalam pembentukan jerawat 

adalah peningkatan produksi sebum, peluruhan keratinosit, pertumbahan bakteri 

dan inflamasi (Athikomkulchai, dkk., 2008). 

 Berdasarkan hasil penelitian Suryadi (2008) penderita jerawat di Indonesia 

semakin meningkat, tahun 2006 sebanyak 60% , tahun 2007 sebanyak 80%, dan  

tahun 2009 sebanyak 90% (Afriyanti, 2015). Sebuah penelitian lain menunjukkan 

bahwa 79% sampai 95% remaja mengalami masalah jerawat (Shalita et al, 2011). 

Jerawat biasanya mucul pada permukaan kulit seperti wajah, dada, leher dan 

punggung ketika kelenjar minyak pada terlalu aktif sehingga pori-pori kulit 

tertutup oleh minyak. Apabila minyak bercampur dengan keringat, debu dan 

kotoran lain maka menyebabkan timbunan lemak dan bintik hitam yang biasa di 

sebut komedo. Pada komedo tersebut terdapat bakteri yang menyebabkan 

terjadinya peradangan yang disebut jerawat (Djajadisastra et al., 2009). Umumnya 

jerawat di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu genetik, makanan, 

hormonal, iklim dan infeksi bakteri. Salah satu penyebab peradangan pada jerawat 

yaitu bakteri Stapylococcus aureus, P. Acnes dan S. Epidermidis 

(Wasiatmaja,2011). Pada umum nya pengobatan jerawat yang digunakan 

mengandung antibiotik tetrasiklin, eritromisin, dan klindamisin yang dapat 

menyebabkan efek samping seperti iritasi, penggunaan antibiotik jangka panjang 

dapat menyebabkan resistensi, dan kerusakan organ (Djajadisastra et al., 2009 ; 
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(Wasiatmaja,2011). Alternatif pengobatan jerawat dengan menggunakan bahan 

alam bertujuan untuk meminimalkan efek samping yang tidak diinginkan dari 

penggunaan antibiotik tersebut. 

 Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam tanaman obat, Salah satu 

tanaman yang dikenal masyarakat sebagai obat tradisonal adalah Jahe merah 

(Zingiber officinale var. Rubrum). Jahe merah memiliki manfaat untuk mengobati 

asma, rematik, stroke, diabetes, sakit gigi, sakit otot, inflamasi, gatal-gatal, 

infeksi, demam, mual, hipertensi, masuk angin, diare, dan sakit otot. (lely dkk, 

2016). Jahe merah merupakan tanaman yang mengandung minyak atsiri, dimana 

minyak atsiri tersebut memiliki aktivitas sebagai anti jamur dan antibakteri. Salah 

satunya terhadap bakteri Stapylococcus aureus (bakteri penyebab jerawat). 

Senyawa yang terkandung dalam minyak atsiri jahe merah adalah E-Citral, Z-

Citral, Camphene, 6,6-dimetil 2-vinildenebicycloheptan, Zingiberen, beta 

sesquiphellandrene, beta sesquiphellandrene, Trans geraniol, 1,8-Cineole, Beta 

bisabolene (Lely dkk, 2016). Kelebihan jahe merah (Zingiber officinale var. 

rubrum) jika dibandingkan dengan jahe jenis lain adalah kandungan minyak atsiri 

pada jahe merah yang lebih tinggi yaitu 2,58-3,90%, rasa jahe merah yang lebih 

pedas, dan  ukuran rimpang lebih kecil dengan serat yang lebih besar dibandingan 

dengan jahe jenis lainnya (Hapsoh, 2010). 

 Berdasarkan penelitian dari Lely, dkk (2016), konsentrasi yang mampu 

memberikan aktivitas antibakteri yaitu 20%,15%, 10%, dan 5%. Konsentrasi 20%  

memiliki daya hambat tertinggi yaitu 13,8mm terhadap bakteri Stapylococcus 

aureus,bila dibandingkan dengan kontrol positif yaitu Tetrasiklin HCl 

memberikan daya hambat sebesar 20,3mm. Berdasarkan hal tersebut penelitian 

tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian dengan membuat sediaan 

emulgel dari minyak atsiri jahe merah menggunakan konsentrasi yang sama yaitu 

20%,15%, dan 10%, sehingga diharapkan sediaan emulgel ini mampu digunakan 

sebagai obat antijerawat. 

 Emulgel adalah sediaan emulsi terdiri dari m/a atau a/m yang di 

campurkan dengan basis gel (gelling agent). Minyak atsiri jahe merah memiliki 

sifat sukar larut dalam air, maka cocok jika di buat bentuk sediaan emulgel. 

Emulgel membantu menyatukan bahan aktif yang bersifat hidrofobik dalam fase 
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minyak kemudian globul minyak terdispersi dalam fase air (emulsi M/A) yang 

selanjutnya dapat dicampurkan dalam gelling agen (Cecker dkk, 2012 ; Alexander 

dkk, 2013 ; Jain dkk, 2010). 

  Emulgel memiliki stabilitas yang baik karena kestabilan emulsi 

ditingkatkan dengan adanya gelling agent. Keuntungan emulgel jika digunakan 

secara dermatologis adalah sediaan tidak berminyak, penyebarannya yang baik, 

mudah dicuci oleh air, lembut, nyaman digunakan,  masa penyimpanan lebih 

lama, memiliki sifat tisotropik, dan ramah lingkungan (Singla et al, 2012). 

Kelebihan emulgel dibandingkan sediaan krim yaitu sediaan emulgel 

memiliki basis gel sehingga sediaan cenderung tidak berminyak, sedangkan 

sediaan emulsi memiliki basis yag cenderung berminyak sehingga tidak sesuai 

untuk sediaan antijerawat. Pembuatan sediaan emulgel yang mengandung 

senyawa hidrofobik dengan cara di larutkan dalam fase minyak lalu di dispersikan 

dengan fase air yang telah bercampur dengan gelling agent (Panwar et al, 2011). 

 Sediaan emulgel yang baik ditentukan pada penyusunan formulasinya, 

terutama pada pemilihan basis gel yang tepat. Hal ini berpengaruh pada kecepatan 

zat aktif yang dilepaskan, tergantung tujuan penggunaan lokal, regional dan 

transdermal. Basis emulgel secara ideal harus mudah untuk di aplikasikan pada 

kulit, nyaman, dan tidak mengiritasi kulit. Contoh gelling agent yang umum di 

gunakan adalah CMC-Na, tragakan, karbomer atau karbopol, vegum, pektin, dan 

hydroxypropyl methyl cellulose atau HPMC (Indrawati, 2011). Basis gel yang 

tidak mengandung minyak diharapkan tidak memperburuk jerawat. Basis gel yang 

diketahui dapat membentuk emulgel stabil secara fisika dan kimia yaitu karbopol 

(Bhanu, et al, 2011 ; Djajadisastra dan Mun’im, 2009). Karbopol merupakan 

bahan pembentuk gel yang baik dan mampu meningkatkan viskositas. Basis 

karbopol relatif aman untuk di gunakan karena tidak mengiritasi, tidak toksik, dan 

tidak menimbulkan reaksi alergi pada penggunaan topikal (Rowe, 2006). 

Karbopol mampu membentuk gel yang baikdan transparan pada konsentrasi 0,5% 

(Hidayanti et al, 2015). 

 Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pengembangan formulasi 

antijerawat sediaan emulgel dengan bahan minyak atsiri jahe merah. Selanjutnya 

untuk mengetahui aktivitas antijerawat dari sediaan emulgel tersebut maka 
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digunakan bakteri Stapylococcus aureus.Sedangkan sebagai pembanding maka 

digunakan sediaan antijerawat yang sudah berdar di pasaran yaitu Mediklin. 

Minyak atsiri yang digunakan dalam penyusunan formula yaitu konsentrasi 

20%,15%, dan 10%. 

1.2 Rumusan Masalah. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik sediaan emulgel dari minyak atisri jahe merah 

(Zingiber officinale var. Rubrum) ? 

2. Bagaimana pengaruh kadar minyak atisri jahemerah (Zingiber officinale 

var. Rubrum)sediaan emulgel pada konsentrasi 20% ,10%, dan 15% 

terhadap bakteri Stapylococcus aureus? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan 

aktivitas antibakteri emulgel minyak atsiri jahe merah (Zingiber officinale var. 

Rubrum) terhadap bakteri Stapylococcus aureus. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui karakteristik sediaan emulgel dari minyak atisri jahe 

merah (Zingiber officinale var. Rubrum). 

2. Untuk mengetahui pengaruh kadar minyak atisri jahe merah (Zingiber 

officinale var. Rubrum) sediaan emulgel pada konsentrasi 20% ,10%, dan 

15% terhadap bakteri Stapylococcus aureus. 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan konsentrasi minyak atsiri jahe merah dalam sediaan emulgel 

akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan zona hambat antibakteri pada 

Stapylococcus aureus dan memberikan pengaruh terhadap karakteristik sediaan 

emulgel. 

1.5 Manfaan Penelitian. 

Bagi peneliti  

1. Dapat memberikan pengetahuan serta pengalaman langsung bagi 

penelitian dalam melakukan penelitian. 
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2. Dapat mengetahui konsentrasi yang tepat bahan aktif minyak atisiri jahe 

merah dalam sediaan emulgel sebagai antijerawat. 

Bagi Institusi  

 Sebagai rekomendasi bagi institusi menganai hasil dari penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya serta dapat 

digunakan acuan pengembangan sediaan farmasi dalam bentuk emulgel. 

Bagi Masyarakat 

 Dapat memberikan informasi tentang sediaan emulgel minyak atsiri jahe 

merah dapat digunakan sebagai antijerawat. 

 


