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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jerawat atau acne vulgaris merupakan penyakit kulit yang sering terjadi 

pada remaja diantaranya laki-laki usia 17 sampai 21 tahun dan perempuan usia 15 

sampai 19 tahun, tetapi terkadang terjadi juga pada anak-anak dan perempuan 

dewasa dalam masa haid (Dwikarya, 2007). Jerawat merupakan peradangan 

kronik yang terjadi pada folikel pilosebasea dan dapat ditemukan pada daerah 

yang mengandung banyak kelenjar minyak yaitu muka, punggung, dada, dan 

leher. Faktor-faktor terbentuknya jerawat dapat disebabkan oleh hormon, 

kosmetik, peningkatan produksi sebum, peluruhan keratinosit, iklim, keturunan, 

dan pertumbuhan bakteri (Djuanda, 2007). Bakteri dapat menyebabkan 

peradangan jerawat diantaranya Staphylococcus aureus, Propionibacterium acne, 

Staphylococcus epidermidis, dan Pseudomonas aeruginosa (Lely dkk., 2016). 

Pengobatan jerawat dilakukan untuk mengontrol jerawat, memperbaiki 

penampilan, dan menjaga terjadinya luka parut akibat peradangan (Dwikarya, 

2007). Di klinik kulit seringnya menggunakan antibiotik untuk pengobatan 

jerawat. Para pakar medis telah memanfaatkan bahan-bahan alami untuk 

mengembangkan formulasi pengobatan jerawat salah satunya adalah dengan 

menggunakan minyak atsiri (Daud, 2017). 

Minyak atsiri kayu manis (Cinnamomum burmannii) mengandung senyawa 

kimia seperti sinamil asetat, sinamaldehid, sinamil aldehid, kamfer, sitral, 

benzaldehid, safrol, terpen, sineol, sitronela dan polifenol yang didapatkan dari 

proses penyulingan bagian tumbuhan seperti daun, ranting, atau kulit batang. 

Senyawa yang memiliki aktifitas sebagai antibakteri adalah sinamaldehid 

(Aqmarina dkk., 2016). Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Pelen 

dkk. (2016) telah membuktikan bahwa gel anti jerawat minyak atsiri kulit batang 

kayu manis pada konsentrasi 6% dalam basis HPMC konsentrasi 7% dapat 

menghambat aktivitas bakteri Staphylococus aureus yang memiliki zona hambat 

7,8 mm. Dibandingkan dengan kontrol positif yaitu gel klindamisin memiliki zona
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hambat 7,5 mm. Penelitian lain yang dilakukan oleh Aqmarina dkk. (2016) telah 

melaporkan bahwa minyak kayu manis memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus pada konsentrasi 0,1% dengan zona hambat sebesar 

18,773 mm, pada konsentrasi 0,2% sebesar 22,496 mm, dan pada konsentrasi 

0,5% sebesar 26,206 mm. Dibandingkan dengan kontrol positif ialah klindamisin 

memiliki zona hambat 16,586 mm. 

Minyak atsiri lain yang mempunyai potensi yang sama sebagai antibakteri 

adalah minyak atsiri jahe merah (Zingiber officinale var. Rubrum). Minyak atsiri 

rimpang jahe merah mengandung senyawa kimia terbesar terdiri dari E-citral, Z-

citral, camphene, 6,6-dimetil-2-vinildene bicycloheptan, zingiberene, β-

sesquiphellandrene, trans geraniol, 1,8-cineole, dan β-bisabolene. Senyawa yang 

memiliki aktifitas sebagai antibakteri adalah geraniol dan citral yang memiliki 

sifat bakterisid. Pada penelitian mengenai jahe merah yang telah dilakukan oleh 

Lely dkk. (2016) menyatakan bahwa minyak atsiri jahe merah memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus pada konsentrasi 5% dengan zona 

hambat sebesar 8,4 mm, pada konsentrasi 10% sebesar 10,3 mm, pada konsentrasi 

15% sebesar 11,0 mm, dan pada konsentrasi 20% sebesar 13,8 mm. kemudian 

dibandingkan dengan tetrasiklin HCl sebagai kontrol positif memiliki zona 

hambat 20,3 mm. 

Emulgel adalah gabungan antara emulsi dan gel. Pada sistem gel memiliki 

kandungan air yang cukup tinggi sehingga dapat memberikan rasa dingin dikulit 

dan nyaman saat digunakan. Pada sediaan emulgel adanya sistem emulsi dapat 

meningkatkan pelepasan obat pada kulit. Emulgel merupakan bentuk sediaan yang 

cocok sebagai salah satu pembawa obat yang baik untuk zat aktif yang bersifat 

hidrofobik atau tidak larut dalam air seperti minyak atsiri (Hardenia dkk., 2014). 

Berdasarkan sifat dari kedua bahan di atas maka pada penelitian ini akan 

dibuat kombinasi minyak atsiri kayu manis dan minyak atsiri jahe merah dalam 

sediaan emulgel dengan harapan dapat memberikan efek yang sinergis terhadap 

aktivitas antibakteri yang terkandung. Konsentasi minyak atsiri dikombinasikan 

antara minyak kayu manis dan minyak atsiri jahe merah sebesar  F1 (1% : 10%), 

F2 (2% : 10%) dan F3 (4% : 10%). Pada uji karakteristik sediaan emulgel 

dilakukan pengujian yang meliputi uji organoleptis, homogenitas, pH, tipe emulsi, 
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daya sebar, tipe aliran, viskositas dan stabilitas. Untuk uji aktivitas antibakteri 

pada emulgel sebagai antijerawat digunakan salah satu bakteri penyebab jerawat 

yaitu Staphylococcus aureus. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik sediaan emulgel kombinasi minyak atsiri kayu 

manis dan jahe merah konsentrasi (1% : 10%), (2% : 10%) dan (4% : 10%)? 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi kombinasi minyak atsiri kayu manis dan 

jahe merah dalam sediaan emulgel dengan konsentrasi (1% : 10%), (2% : 

10%) dan (4% : 10%) terhadap Staphylococcus aureus ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui karakteristik sediaan emulgel dari kombinasi minyak atsiri kayu 

manis dan jahe merah konsentrasi (1% : 10%), (2% : 10%) dan (4% : 10%). 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi kombinasi minyak atsiri kayu manis dan 

jahe merah dengan konsentrasi (1% : 10%), (2% : 10%) dan (4% : 10%) 

dalam sediaan emulgel terhadap Staphylococcus aureus. 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan konsentrasi minyak atsiri kayu manis yang dikombinasikan 

dengan minyak atsiri jahe merah dalam sediaan emulgel akan memberikan 

pengaruh terhadap karakteristik sediaan emulgel dan memberikan peningkatan 

aktivitas daya hambat terhadap Staphylococcus aureus. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Bagi Penelitian: 

Untuk memberikan informasi tentang karakteristik sediaan emulgel 

antijerawat kombinasi minyak atsiri kayu manis dan jahe merah dan memiliki 

daya hambat terhadap Staphylococcus aureus. 
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Bagi Institusi: 

Diharapkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikembangkan 

penelitian pada sediaan emulgel kombinasi minyak atsiri kayu manis dan jahe 

merah. 

Bagi Masyarakat: 

Dapat memberikan informasi tentang salah satu manfaat dari minyak atsiri 

kayu manis dan jahe merah dalam sediaan emulgel sebagai antijerawat. 

 

  

  

 


