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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Obat alami (herbal) dikenal dan digunakan di seluruh dunia sejak beribu tahun 

yang lalu. Di Indonesia, penggunaan obat alami yang lebih dikenal sebagai jamu, 

telah meluas sejak zaman nenek moyang hingga kini dan terus dilestarikan sebagai 

warisan budaya. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, memiliki 

keanekaragaman obat tradisional yang dibuat dari bahan-bahan alam Indonesia, 

termasuk tanaman obat. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dengan 

berbagai spesies tanaman yang diantaranya berkhasiat dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai obat. 

Saat ini, konsep back to nature dalam dunia kesehatan sangat popular. 

Pengobatan dengan obat bahan alam diyakini mempunyai efek samping yang lebih 

ringan daripada obat kimia sintetik. Inilah alasan yang umum mengapa orang 

menggunakan produk herbal (bahan alam). Semakin popularnya konsep back to 

nature juga disertai dengan membanjirnya produk-produkdengan konsep back to 

nature. Pengembangan obat alam patut mendapatkan perhatian yang lebih besar 

bukan hanya karena potensi pengembangannya yang terbuka, tetapi juga 

permintaan pasar terhadap obat-obat tradisional ini terus meningkat untuk 

kebutuhan domestik maupun internasional (Anggraini, 2013) 

Jerawat merupakan  penyakit kulit yang terjadi akibat peradangan menahun 

kelenjar sebasea yang ditandai adanya komedo, papul, pustule, nodus dan kista 

pada tempat predileksi (Mustchler,1991). Pengobatan untuk jerawat biasanya 

secara topical. Pengobatan jerawat bias diberikan antibiotic sepeti tetasiklin, 

eritromisi, doksisiklin dan klindamisin.Selain itu pengobatan jerawat juga dapat 

digunakan obat-obat benzoil peroksida, asam azelat dan retinoid ( Oprica, 2004). 

Namun obat ini mempunyai efek samping yang tidak diinginkan diantaranya iritasi, 

sementara penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan resistensi. 
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Pada penelitian aktivitas anti bakteri daun lantana camara dilakukan oleh a Seth et al 

(2012). Penelitian tentang aktivitas antibakteri daun Lantana camara (tembelek) juga 

dilakukan Agrawal et al(2012). Pada penelitian tersebut daun Lantana camara diekstraksi 

dengan berbagai pelarut lalu diuji dan mempunyai aktivitas bakteri terhadap 

Staphylococcus aureus, Salmonella typhi,Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniae dan Escherichia coli.Atas dasar aktivitas anti bakteri tersebut , pada penelitian 

ini Lantana camaradiuji aktivitas antibakterinya terhadap Propionibacterium acnesdengan 

menghitung KHM dari ekstrak tersebut, yang selanjutnya akan diformulasikan sebagai 

sediaan gel anti jerawat dengan konsentasi tertentu dengan basis karbomer (karbopol) lalu 

diuji pula aktivitas antibacterinya terhadap bakteri Propionibacterium acnes sehingga 

dapat dibandingkan aktivitas antibakteri ekstrak etanol Lantana camara dengan gel ekstrak 

Lantana camara. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak etanol Lantana camaramempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap Propionibacterium acnes ? 

2. Apakah ekstrak etanol Lantana camara dapat dibuat sediaan gel dengan basis 

carbomer dan bagaimana aktivitas fisik sediaan gelnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Memepelajari aktivitas antibakteri ekstrak etanol Lantana camara terhadap 

bakteri propionibacterium acnes. 

2. Membuat sediaan gel ekstrak etanol Lantana camaradan menguji sifat fisiknya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi aktivitas anti 

bakteri Lantana camara terhadap bakteri yang berperan dalam pathogenesis 

jerawat Propionibacterium acne dan diharapkan dapat digunakan sebagai obat 

herbal untuk jerawat dan sebagai pengganti obat jerawat modern
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