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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jerawat (acne vulgaris) merupakan suatu penyakit peradangan kronik dari 

unit pilosebaseus yang ditandai dengan adanya komedo, papula, pustula, nodul, 

kista dan skar (Saragih, Opod, dan Pali, 2016). Di Indonesia sekitar 95-100% laki-

laki maupun 83-85% perempuan usia 16-17 tahun menderita jerawat. Prevalensi 

jerawat pada perempuan dewasa sekitar 12% dan pada laki-laki dewasa 3%. 

Jerawat salah satu masalah kulit pada masa remaja dengan prevalensi perempuan 

lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada rentang usia 20 tahun atau lebih 

(Sudharmono, 2008). Jerawat sering terjadi pada kulit bagian wajah, leher, dada 

dan punggung. Meskipun jerawat tidak berdampak fatal, tetapi cukup merisaukan 

karena dapat menurunkan kepercayaan diri, terutama mereka yang peduli akan 

penampilan (Tjekyan, 2008). 

Jerawat disebabkan dengan pemakaian kosmetik karena bahan-bahan kimia 

yang terkandung dalam kosmetik dapat menyebabkan jerawat. Kosmetik ini 

menyebabkan jerawat dalam bentuk ringan terutama komedo tertutup di daerah 

wajah bagian pipi dan dagu. Jerawat juga disebabkan oleh makanan yang dapat 

mempengaruhi metabolisme tubuh sehingga mengaktifkan kelenjar pilosebasea 

untuk menghasilkan sebum dan bila terjadi penyumbatan pada folikelnya menjadi 

awal dari terbentuknya jerawat. Penyebab jerawat juga dapat disebabkan oleh 

aktivitas kelenjar minyak yang berlebihan dan diperburuk oleh infeksi bakteri. 

Bakteri yang dapat menyebabkan jerawat terdiri dari Staphylococcus aureus, 
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Staphylococcus epidermidis dan Propionibacterium acnes merupakan penyebab 

utama terjadi jerawat dengan cara menghasilkan lipase yang memecah asam 

lemak bebas dari lipid kulit dan asam lemak ini mendukung terjadinya jerawat. 

Propionibacterium acnes merupakan bakteri gram positif berbentuk batang 

dan merupakan flora normal kulit yang ikut berperan dalam pembentukan jerawat. 

Propionibacterium acnes mengeluarkan enzim hidrolitik yang menyebabkan 

kerusakan folikel polisebasea dan menghasilkan lipase, hialuronidase, protease, 

lesitinase, dan neurimidase yang memegang peranan penting pada proses 

peradangan. Propionibacterium acnes mengubah asam lemak tak jenuh menjadi 

asam lemak jenuh yang menyebabkan sebum menjadi padat. Jika produksi sebum 

bertambah, propionibacterium acnes juga akan bertambah banyak yang keluar 

dari kelenjar sebasea, karena propionibacterium acnes merupakan pemakan lemak 

(Harahap, 2000). 

Pengobatan jerawat dilakukan dengan cara mulai dari mengatasi sendiri, 

dengan menggunakan obat tradisional, sampai datang ke dokter spesialis kulit 

untuk mendapatkan obat untuk penyakit tersebut. Tindakan mengatasi sendiri, 

cenderung akan memperparah jerawat karena sebagian besar obat jerawat yang 

beredar mengandung bahan keratolitik dan abrasif serta bahan pembawa dapat 

menutup pori-pori kulit yang merangsang aktifitas kelenjar sebasea. Selama ini 

beberapa masyarakat ada menggunakan antibiotik untuk mengobati jerawat, tanpa 

mengetahui efek samping yang akan ditimbulkan dari pemakaian antibiotik 

tersebut. Selain itu, antibiotik juga dapat menyebabkan resisten terhadap bakteri 

tertentu. Salah satu contohnya resistensi terhadap penisilin disebabkan 

pembentukan enzim yang merusak penisilin yaitu enzim β-laktamase. Enzim ini 
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akan menyebabkan terbukanya cincin β–laktam pada penisilin dan sefalosporin 

sehingga merusak aktivitas antimikroba (Sudigdoadi, 2001). Antibiotik yang biasa 

digunakan yaitu antibiotik topikal dan oral. Antibiotik topikal digunakan untuk 

masalah jerawat dengan katagori ringan sampai sedang ketika lesi inflamasi 

muncul. Pola resistensi propionibacterium acnes sesuai dengan kecenderungan 

dalam penggunaan antibiotik. Khusus antibiotik topikal harus dibatasi hingga 12 

minggu bila memungkinkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Madelina (2018) kejadian resistensi antibiotik meningkat, dengan banyak negara 

melaporkan bahwa lebih dari 50% strain bakteri propionibakterium acnes resisten 

terhadap lesi makro topikal, membuatnya kurang efektif.  

Mulai adanya kasus resistensi terhadap antibiotik ini, maka diperlukan 

alternatif lain untuk mengobati jerawat berasal dari bahan-bahan alami yang tidak 

menimbulkan efek samping atau ketergantungan dan resisten terhadap bakteri 

penyebab jerawat. Bahan alami yang dapat digunakan sebagai obat jerawat antara 

lain madu, jagung dan minyak zaitun. Madu memiliki antioksidan berperan untuk 

membunuh bakteri dan kuman yang penyebab jerawat gatal pada kulit (Umah dan 

Herdanti, 2017), sedangkan jagung dan minyak zaitun dengan kandungan thiamin 

berperan sebagai antioksidan bermanfaat mencegah penuaan dini karena dapat 

menangkal radikal bebas dan menyamarkan noda hitam, dapat mengatasi masalah 

jerawat pada wajah berminyak, jerawat dapat mengering, dan mengempis dengan 

cara pemakaian masker (Sari, dan Setyowati, 2014). 

Di jaman globalisasi ini perkembangan produk kecantikan semakin meluas, 

saat ini kebutuhan berbagai jenis produk kecantikan terutama pada perawatan 

kulit semakin tinggi dikalangan masyarakat. Saat ini banyak produk-produk 
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kecantikan dikembangan untuk kesehatan kulit dengan berbagai jenis kandungan 

dan fungsi yang berbeda-beda. Salah satu produk tersebut yaitu Virgin Coconut 

Oil (VCO). Virgin coconut oil merupakan minyak kelapa murni yang 

pengolahannya dilakukan tanpa pemanasan dan pemanasan bertahap. Komponen 

utama yang diperhatikan adalah rantai medium terutama C12, maka sesuai stdanar 

yang dikeluarkan APCC C12 harus berkisar 43-53% (Barlina dan Torar. 2018). 

Pada saat ini virgin coconut oil banyak dimanfaatkan sebagai produk kecantikan, 

karena virgin coconut oil sebagai pelembab kulit alami yang mampu mencegah 

kerusakan jaringan dan memberikan perlindungan terhadap kulit tersebut.  

Virgin coconut oil juga berfungsi sebagai pelembut (emollient). Virgin 

coconut oil memiliki kandungan antioksidan dan pelembab yang berfungsi untuk 

mencegah penuaan dini. Asam lemak jenuh dominan pada virgin coconut oil yaitu 

asam laurat (43,0%-53-0%), pada industri kosmetik, asam laurat berfungsi sebagai 

pelembab dan pelembut. Skin lotion komersial menggunakan setil alkohol sebagai 

pengental, penstabil, dan pengemulsi. Dalam meningkatkan fungsi virgin coconut 

oil sebagai produk kecantikan terutama dimanfaatkan sebagai obat jerawat, 

diperlukan salah satu upaya dengan mengkombinasikan virgin coconut oil dengan 

ekstrak bahan alam, salah satunya yaitu ekstrak daun legundi. 

Tanaman legundi (Vitex trifolia L.) dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai 

obat tradisional untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti batuk darah, 

bau badan, demam, kejang, rematik, dan obat cacing sedangkan buahnya dapat 

digunakan untuk obat cacing dan peluruh haid. Kandungan kimia daun legundi 

antara lain: minyak atsiri (l-pinen, kamfen, terpenil asetat), diterpen alkohol, 

aukubin, agnusid, viteksikarpin (kastisin), orientin, iso-orientin, dan luteolin 7-
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glukosida yang berkhasiat sebagai analgesik, diuretik, diaforetik, antipiretik, 

karminatif, insektisida, dan antelmintik. Secara empiris daun legundi berguna 

untuk mengurangi rasa nyeri, reumatik, asma, obat luka, peluruh air seni, penurun 

panas, dan pembunuh serangga (Alam, 2009). Menurut Iqlima, Erlidawati, dan 

Gani (2017) melaporkan bahwa hasil skrining fitokimia ekstrak  etanol  70%  

daun legundi positif mengandung alkaloid, flavonoid, tanin katekol, saponin  dan  

steroid. Senyawa saponin, flavonoid dan alkaloid mempunyai bioaktivitas sebagai 

antibakteri yang mempunyai kemampuan untuk menghambat atau membunuh 

pertumbuhan bakteri. Dalam menghambat pertumbuhan bakteri, senyawa tersebut 

mempunyai mekanisme antibakteri pada setiap masing-masing senyawanya.  

Penelitian yang dilakukan pleh Kannathasan, Senthilkumar dan Venkatesalu 

(2011), melaporkan bahwa ekstrak metanol daun legundi dengan konsentrasi 

3,7%, 3,5%, 4,5%, 3,9% dan 4,2% mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

gram positif yaitu Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, 

Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus maupun gram negatif yaitu 

Escherichia coli,Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus 

vulgaris, Salmonella typhimurium, Shigella flexneridan Shigella sonnei. Dengan 

adanya potensi ini, maka ekstrak daun legundi dapat dikombinasikan dengan 

virgin coconut oil sehingga mudah dalam pengaplikasiannya sebagai obat jerawat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2011) didapatkan hasil bahwa uji 

aktivias antibakteri minyak atsiri daun Vitex trifolia L. dengan konsentrasi 100%, 

75%, 50% dan 25% terhadap bakteri Shigella flexneri, Proteus mirabilis, 

Streptococcus pyogenesis dan Staphylococcus epidermidis mampu menghambat 

pertumbuhan keempat bakteri yang diuji. Hal ini dikarenakan semakin besar 
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konsentrasi minyak atsiri semakin besar pula konsentrasi zat aktif yang 

terkandung didalamnya sehingga semakin besar kemampuannya dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri. 

Virgin coconut oil dapat menjadi obat jerawat, namun dengan kombinasi 

ekstrak daun legundi. Maka penelitian ini dilakukan untuk menguji perbedaan 

daya hambat kombinasi ekstrak daun legundi dan virgin coconut oil pada berbagai 

variasi konsentrasi. Penggunaan pelarut etanol mempunyai kelebihan karena 

etanol merupakan pelarut yang dapat melarutkan senyawa dari yang kurang polar 

hingga polar, salah satu senyawa yang dapat dilarutkan oleh etanol ialah senyawa 

fenolik. Etanol dapat melarutkan senyawa fenolik karena mampu mendegradasi 

dinding sel sehingga senyawa bioaktif lebih mudah keluar dari sel tanaman. 

Etanol memiliki gugus hidroksil yang dapat berikatan dengan gugus hidrogen dari 

gugus hidroksil senyawa fenolik yang menyebabkan peningkatan kelarutan 

senyawa fenolik dalam etanol (Suhendra, Widarta, dan Wiadnyani. 2019). Sifat 

etanol yang semipolar dapat dengan mudah menyatu dengan ekstrak daun legundi 

dengan virgin coconut oil yang juga bersifat non polar sehingga ekstrak dapat 

dilarutkan dalam virgin coconut oil.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti 

terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan ekstrak daun legundi dikombinasikan dengan virgin coconut oil. 

Ekstrak daun legundi menggunakan 2 jenis pelarut yang berbeda yaitu kloroform 

dan etanol menggunakan konsentrasi ekstrak daun legundi 15%, 30%, dan 45%. 

Hasil yang didapatkan yaitu diameter zona hambat pada virgin coconut oil, pada 

ekstrak etanol dengan konsentrasi 15% diameter zona hambat sebesar ≤ 5mm 
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termasuk katagori lemah, pada konsentrasi 30% diameter zona hambat sebesar 6,5 

mm termasuk katagori sedang, dan pada konsentrasi 45%  diameter zona hambat 

sebesar 13 mm termasuk katagori kuat. Sedangkan pada ekstrak kloroform dengan 

konsentrasi 15% dan 30% diameter zona hambat sebesar ≤ 5mm termasuk 

katagori lemah, dan pada konsentrasi 45%  diameter zona hambat sebesar 14 mm 

termasuk katagori kuat. Maka pada penelitian ini digunakan 5 konsentrasi yang 

berbeda mengikuti konsentrasi pada uji pendahuluan dan ditambah 2 konsentrasi 

yaitu 15%, 20%, 35%, 45%, dan 60% untuk mengetahui konsentrasi terendah 

yang dapat memberikan daya hambat dan untuk mengetahui konsenterasi yang 

dapat memberikan daya hambat terkuat dan perbedaan daya hambat pada 

konsentrasi yang digunakan. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka didapatkan rumusan 

masalah yaitu bagaimana perbedaan daya hambat kombinasi ekstrak daun legundi 

(Vitex trifolia L.) dan virgin coconut oil terhadap bakteri propionibacterium 

acnes? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan daya hambat kombinasi ekstrak daun legundi 

(Vitex trifolia L.) dan virgin coconut oil dengan konsentrasi 15%, 20%, 30%, 45% 

dan 60% terhadap bakteri propionibacterium acnes. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengukur diameter zona hambat bakteri propionibacterium acnes 

pada konsentrasi 15%, 20%, 30%, 45% dan 60% kombinasi ekstrak daun 

legundi (Vitex trifolia L.) dan virgin coconut oil. 

b. Untuk menentukan katagori daya hambat variasi konsentrasi 15%, 20%, 30%, 

45% dan 60% kombinasi ekstrak daun legundi (Vitex trifolia L.) dan virgin 

coconut oil terhadap bakteri Propionibacterium acnes. 

c. Untuk menganalisis perbedaan daya hambat variasi konsentrasi 15%, 20%, 

30%, 45% dan 60% kombinasi ekstrak daun legundi (Vitex trifolia L.) dan 

virgin coconut oil terhadap bakteri Propionibacterium acnes. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah satu bahan 

kepustakaan untuk calon peneliti lainnya, serta memberikan informasi, menambah 

ilmu pengetahuan dan wawasan di masyarakat dan tentang obat herbal yaitu daun 

legundi yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh para peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian serta melakukan pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang pemanfaatan bahan alam sebagai antibakteri. 
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b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat 

tentang konsentrasi ekstrak daun legundi pada virgin coconut oil yang dapat 

menghambat bakteri yang menyebabkan jerawat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


