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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Jerawat 

Jerawat (acne) adalah penyakit peradangan kelenjar sebasea yang sering 

dijumpai dan berkaitan dengan folikel rambut (disebut unit polisebasea). Terdapat 

dua jenis acne yaitu meradang dan tidak meradang. Kedua jenis acne tersebut 

ditandai oleh pembentukan sebum yang berlebihan. Sebum yang berlebihan 

tersebut tertimbun di folikel sehingga folikel membengkak. Pada acne yang 

meradang, folikel tersumbat oleh sebum dan bakteri yang berpoliferasi di kanal. 

Akhirnya, folikel mengalami ruptur dan sebum serta bakteri keluar ke dermis. Pada 

acne nonradang, folikel tidak dipecah tapi berdilatasi. Sebelum mengalir ke 

permukaan kulit (blackhead, komedo tertutup). Acne sering dijumpai pada remaja, 

dewasa muda, dan berawal pada masa pubertas. Acne biasanya lebih sering dan 

parah pada anak laki-laki. Penyebab munculnya acne yaitu peningkatan tajam 

androgen terutama testosteron pada masa pubertas. Infeksi bakteri pada folikel 

yang tersumbat diperparah oleh higiene yang kurang, gizi buruk dan stres (Corwin, 

2001). 

Zat antimikrobial adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan dan 

metabolisme melalui mekanisme penghambatan pertumbuhan mikroorganisme. Zat 

antimirobial terdiri dari antijamur dan antibakteri. Zat antibakteri adalah zat yang 

mengganggu pertumbuhan dan metabolisme melalui penghambatan pertumbuhan 

bakteri (Pelezar & Chan, 1986). Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

memilih zat antimikrobial kimia adalah : 

a. Jenis zat& mikroorganisme 

b. Konsentrasi dan intensitas zat antibakteri 

c. Jumlah organisme 

d. Suhu 

e. Bahan organik (Pelezar & Chan, 1986). 
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B. Lantana camara 

 

Gambar 1. Lantana camara 

1. Nama daerah 

Kembang telek, tembelek, oblo, puyengan, waung, teterepan, wileran,tai ayam, 

kamanco, tamandiho, bunga singapura.  

2. Morfologi 

Perdu : tegak, atau merambut, tidak tetap, banyak batang, tinggi sampai 4 m, 

sangat berbau (berbau harum) di pagar-pagar sampai 1700 m di atas permukaan 

laut, di tempat panas. 

Bunga : kecil, putih, merah muda, unggpu, kuning dalam gerombolan, bulat 

atau gepeng. 

Batang : berduri bengkok dan pendek. 

Buah batu : seperti buah buni, hitam dan mengkilap (Sastroamidjojo, 1948) 

3. Kandungan kimia 

Bagian dari Lantana camara, daun, bunga, dan minyak esensial mengandung 

terpenoid, steroid, alkaloid merupakan kandungan utamanya. Juga mengandung 

sesquiterpen terutama β-caryophyllene, zingiberene, humulene, arcurcumene, 

gemacrene-D dan bisabolene pada kebanyakan daun dan minyak esensial bunga, 

Kandungan tanaman dipengaruhi genetik, geografi, dan faktor musim (Ganjewala 

et al,2009) 
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C. Propionibacterium acnes 

Sistematika Propionibacterium acnes (Dwidjoseputro, 1988) yaitu : 

Divisi  : Bacteria 

Sub Divisi : Actinobacteria 

Kelas  : Actinobacteridae 

Bangsa  : ActinomycetalesSuku : Propionibacteriaceae 

Marga  : Propionibacterium 

Jenis  : Propionibacterium acnes 

Propionibacterium acnes adalah berbentuk batang tak teratur yang terlihat pada 

pewarnaan gram positif. Bakteri ini dapat tumbuh di udara dan tidak menghasilkan 

endospora. Bakteri ini dapat berbentuk filamen bercabang atau campuran antara 

bentuk batang atau filamen dengan bentuk kokoid. Propionibacterium acnes 

memerlukan oksigen mulai dari aerob atau anaerob fakultatif sampai ke 

mikroerofilik atau anaerob. Beberapa bersifat patogen untuk hewan dan tanaman. 

Propionibacterium acnes termasuk dalam kelompok bakteri orynebacteria. 

Bakteri ini termasuk flora normal kulit, berperan pada pathogenesis jerawat dengan 

menghasilkan lipase yang memecah asam lemak bebas dari lipid kulit. Asam lemak 

ini dapat mengakibatkan inflamasi jaringan ketika berhubungan dengan sistem 

imun dan mendukung terjadinya akne. Propionibacterium acnes termasuk bakteri 

yang tumbuh relatif lambat. Bakteri ini tipikal bakteri anaerob gram positif yang 

toleran terhadap udara (Pelczar,1988).  

 

D . Gel 

1. Definisi 

Gel adalah suatu sediaan semipadat yang jernih dan tembus cahaya yang 

mengandung zat-zat aktif dalam keadaan terlarut (Lachman dkk, 1994: 1119). 

Polimer-polimer yang biasa digunakan untuk membuat gel-gel farmasetik meliputi 

gom alam tragakan, pektin, karagen, agar, asam alginat, serta bahan-bahan sintetis 

dan semisintetis seperti metilselulosa, hidroksietilselulosa, karboksimetilselulosa, 

dan carbopol yang merupakan polimer vinil sintetis dengan gugus karboksil yang 
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terionisasi (Lachman dkk, 1994:1092).Sifat gel yang sangat khas (Lieberman dkk, 

1996: 401) yaitu :  

(l) Dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat mengabsorsi larutan 

yang mengakibatkan terjadi penambahan volume.  

(2) Sineresis, suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi dalam masa gel. 

Gel bila didiamkan secara spontan akan terjadi pengerutan dan cairan dipaksa 

keluar dari kapiler meninggalkan permukaan yang basah.  

(3) Bentuk struktur gel resisten terhadap perubahan. Struktur gel dapat bermacam-

macam tergantung dari komponen pembentuk gel.  

2.  Karakteristik  

Zat pembentuk gel yang ideal untuk sediaan farmasi dan kosmetik ialah inert, aman 

dan tidak bereaksi dengan komponen farmasi lain. Pemilihan bahan pembentuk gel 

dalam setiap formulasi bertujuan membentuk sifat seperti padatan yang cukup baik 

selama penyimpanan yang dengan mudah dapat dipecah bila diberikan daya pada 

sistem. Misalnya, dengan pengocokan botol, memencet tube atau selama aplikasi 

topikal (Lieberman dkk, 1996: 400).  

3. Klasifikasi 

Klasifikasi gel didasarkan pada karakteristik dari kedua fase gel yang 

dikelompokkan menjadi gel organik dan anorganik. Magma bentonit merupakan 

contoh dari gel anorganik, sedangkan gel organik sangat spesifik mengandung 

polimer sebagai pembentuk gel. Klasifikasi gel didasarkan pada sifat-sifat kimia 

molekul organik yang terdispersi. Sifat pelarut akan menentukan apakah gel 

merupakan hidrogel (dasar air) atau organo gel (dengan pelarut bukan air). Sebagai 

contoh adalah magma bentonit dan gelatin merupakan hidrogel, sedangkan organo 

gel adalah plastibase yang merupakan polietilen berbobot molekul rendah yang 

dilarutkan dalam minyak mineral dan didinginkan secara cepat. Gel padat dengan 

konsentrasi pelarut rendah dikenal sebagai xero gel, sering dihasilkan dengan cara 

penguapan pelarut sehingga menghasilkan kerangka gel (Lieberman dkk, 1996: 

400) 
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D. Uraian Bahan 

1. Carbomer (Carbomer 934) 

Carbomermerupakan  polimer sintesis bobot molekul tinggi dari asam akrilat. 

Secara umum, polimer karbomer dengan viskositas rendah kekakuannya akan 

rendah dan memiliki nilai MC yang lebih tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi 

viskositas, polimer karbomer lebih kaku  dan akan memiliki nilai MC yang lebih 

rendah.  (Rowe,R.C et al, 2003) 

 

   

Gambar 2. Unit monomer asam akrilat dari polimer carbomer (Rowe,R.C et al, 2003) 

Carbomerdigunakandalam bentuk cair atausetengah padat untuk 

formulasisebagai pengubahreologi. Formulasitermasuk krim,gel, lotiondan 

salepuntuk digunakan dalammata,rektal,topikaldanvaginal(Rowe,R.C et al, 2003). 

2. Propilenglikol 

Pemerian propilenglikol adalah cairan kental; jernih; tidak berwarna; tidak 

berbau; rasa agak manis dan higoskopik. Kelarutan: dapat campur dengan air dan 

dengan etanol (95%) (Anonim, 1979: 534). Propilenglikol digunakan sebagai 

pelarut sediaan topikal pada konsentrasi 5-80% (Wade dan Weller, 1994). 

Propilenglikol juga dapat digunakan sebagai humektan atau pelembut pada kulit 

kering(Afidah, 2008: 11) 

3. Metilparaben 

Metilparaben adalah Methyl-4-hydroxybenzoate.Metilparabenbanyak 

digunakansebagaipengawet dalamkosmetik,produk makanan, dan formulasi 

farmasi. (Rowe,R.C et al, 2003). Pemerian Serbuk hablur halus ; putih ; hampir 

tidak berbau ; tidak mempunyai rasa kemudian agak membakar diikuti rasa tebal. 

Kelarutan Larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 3,5 
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bagian etanol (95%) P dan dalam 3 bagian aseton P ; mudah larut dalam eter P dan 

dalam larutan alkali hidroksida ; larut dalam 60 bagian gliserol P panas dan dalam 

40 bagian minyak lemak nabati panas, jika didinginkan larutan tetap jernih 

(DepKes RI, 1979). 

 

 

Gambar 3. Struktur Metilparaben (Rowe,R.C et al, 2003). 

4. Trietanolamin 

Trietanolamin (TEA) adalah senyawa organik yang mempunyai tiga gugus 

amin dan tri-alkohol.Tri-alkohol adalah molekul dengan tiga gugs hidroksil. Seperti 

senyawa amin yang lain, trietanolamin bersifat basa lemah. Trietanolamin 

berbentuk cairan kental berwarna kuning pucat dan higroskopis. Mempunyai rumus 

molekulC6H15NO3 dengan bobot molekul 149,188 g/mol(Rowe et al,2003) 

Trietanolamin dapat digunakan sebagai zat pembawa dan zat 

pengemulsi.Trietanolamin secara luas digunakan dalam sediaan topical karena 

dapat membentuk emulsi. TEA juga dapat digunakan pada pembentukan garam 

untuk sediaan injeksi dan preparat topical analgesik (Rowe et al,
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