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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Kulit merupakan organ terluas yang menutupi seluruh permukaan 

tubuh manusia yang memiliki fungsi sebagai proteksi tubuh terhadap 

mikroba dari luar (Nilforoushzadeh et al., 2018). Kulit mendukung 

penampilan seseorang, terutama kulit wajah karena wajah merupakan 

bagian tubuh yang menjadi objek pandang pertama ketika berinteraksi 

dengan orang lain. Wajah juga merupakan identitas setiap orang, juga 

merupakan aset utama bagi setiap orang dalam hal penampilan, sehingga 

kulit wajah perlu dirawat, dipelihara, serta dijaga kesehatanya.  

Salah satu masalah kulit yang sering timbul di area wajah adalah Acne 

vulgaris atau sering dikenali sebagai  jerawat. Jerawat merupakan 

gangguan inflamasi folikel sebaseus kulit yang paling umum terjadi. 

Prevalensi jerawat di Indonesia sebesar 83-100%, pada tahun 2006 

sebanyak 60%, tahun 2007 sebanyak 80%, dan tahun 2009 sebanyak 90% 

(Afriyanti, 2015). Di antara kasus jerawat dewasa, perempuan lebih sering 

menderita jerawat dibanding laki-laki. Sebanyak 50,9% perempuan di usia 

20-30 tahun menderita jerawat sedangkan laki-laki sebanyak 42,5%. 

Epidemiologi kunjungan ke dokter kulit dengan kasus jerawat diteliti di 

Amerika dan menunjukkan bahwa keluhan jerawat pada perempuan 

dewasa lebih banyak dibandingkan dengan remaja perempuan. Hal ini 

diduga karena orang dewasa cenderung mengaplikasikan kosmetik wajah 

dalam porsi yang lebih banyak dibanding remaja perempuan (Kamangar 

and Shinkai, 2012). 

Jerawat dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri pada penderitanya, 

bahkan menyebabkan masalah psikologis. Depresi adalah salah satu 
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masalah psikologis yang paling umum pada masa remaja dan dewasa. 

Depresi  meliputi perasaan sedih, kurang menghargai diri sendiri, pikiran 

negatif, gangguan tidur, dan ide bunuh diri. Jerawat dapat memperburuk 

rasa tidak percaya diri yang dapat menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama 

sehingga meningkatkan gangguan depresi hingga menimbulkan resiko 

bunuh diri yang tinggi (Feton-Danou, 2010). 

Etiologi dan patogenesis terjadinya jerawat belum diketahui secara 

pasti, tetapi ada empat faktor patogen utama yaitu peningkatan produksi 

sebum, pertumbuhan sel kulit secara berlebihan sehingga sel-sel kulit mati 

yang ada tidak terlepas sempurna pada saluran pilosebaceous, bakteri pada 

kulit dan peradangan. Manurut Traditional Chinese Medicine (TCM), 

jerawat disebabkan oleh konstitusi panas yang berlebihan pada Qi dan 

darah, atau akumulasi panas dalam paru dan lambung yang naik ke atas 

sepanjang meridian, dan memadat di dada dan wajah (Yin dan Liu, 2002), 

terlalu banyak konsumsi makanan yang berminyak dan manis yang 

menyebabkan akumulasi panas pada paru dan lambung yang kemudian 

panasnya menguap ke atas sepanjang meridian, ditambah infeksi sekunder 

dari patogen angin (Yanfu, 2002). Warna merah dari lesi jerawat 

menunjukkan adanya panas yang jahat, sedangkan nanah di dalam lesi 

menunjukkan adanya lembab dan dahak (Flaws and Sionneau, 2005). Oleh 

karena itu, prinsip pengobatan jerawat ialah menekan produksi sebum, 

mengurangi pengelupasan epitel pada folikel sebaseus, dan mencegah 

proliferasi bakteri penyebab jerawat yaitu Propionibacterium acnes (Tahir, 

2010) serta menghilangkan patogen panas, lembab, dan dahak pada 

meridian paru, limpa dan lambung.  

Lehmann et al, 2002 menggabungkan klasifikasi keparahan jerawat 

menjadi 3 kelompok yaitu jerawat  ringan, sedang, dan berat berdasarkan 

jumlah komedo, jerawat inflamasi, atau total lesi jerawat, sehingga 

kesembuhan jerawat dapat diukur berdasarkan penurunan jumlah lesi 

jerawat. 

Pengobatan jerawat dapat dilakukan secara topikal dan oral. 

Pengobatan topikal yang digunakan seperti benzoil peroksida, asam 
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salisilat, asam retinoat dan turunannya, asam azela, vitamin B, vitamin C, 

dan makrolida. Beberapa tanaman yang secara tradisional digunakan 

sebagai obat jerawat lidah buaya (Aloe vera), mimba (Azadirachta indica), 

kunyit (Curcuma longa), pegagan (Centella asiatica), akar manis 

(Glycyrrhiza glabra), dan mawar (Rosa damascene) yang dilaporkan 

memiliki aktivitas anti inflamasi dan menghambat proliferasi bakteri 

penyebab jerawat (Kanlayavattanakul and Lourith, 2011). 

Studi cross-sectional Alshehri et al., 2017 menunjukkan bahwa 

perempuan ditemukan secara signifikan lebih cenderung menggunakan 

pengobatan sendiri. Perawatan jerawat yang paling sering digunakan oleh 

penderita sebelum mencari penanganan medis salah satunya adalah 

masker. Masker merupakan bentuk sediaan perawatan wajah yang mudah 

dibuat maupun mudah diaplikasikan sendiri. Bahan dasar masker yang 

paling umum dan sering digunakan di Indonesia ialah tepung beras karena 

selain berfungsi sebagai perekat dan pengencang, amilum dalam beras 

dapat memberi nutrisi serta mencerahkan kulit (Dwiyanti et al., 2018). 

Masker dengan bahan alam memiliki keunggulan berupa bahan yang 

mudah diperoleh dengan harga yang relatif lebih murah dibanding 

perawatan di klinik kecantikan, serta persiapan penggunaannya lebih 

mudah dan ekonomis dibandingkan pengobatan dengan dekokta herbal 

(Soo et al., 2012). 

 Penelitian mengenai efektivitas secang (Caesalpinia sappan) sebagai 

herbal anti bakteri telah dilakukan oleh Batubara et al., 2009 yang 

menunjukkan bahwa senyawa aktif secang yaitu brazilin yang diekstrak 

dengan metanol dan etanol 50% pada Propionibacterium acnes terbukti 

memiliki aktivitas anti bakteri, lipase inhibitor, dan antioksidan.  

Saat ini berbagai penelitian pengobatan jerawat dengan bahan herbal 

baik secara topikal maupun oral telah banyak dilakukan (Azimi et al., 

2012), (Soo et al., 2012), (Nasri et al., 2015), namun pengobatan 

menggunakan sediaan masker dengan bahan utama secang belum pernah 

dilakukan pada manusia dan masih belum diketahui efektivitasnya. Oleh 

karena, itu perlu dilakukan penelitian tentang “Pengaruh Masker Secang 
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(Caesalpinia sappan) terhadap Kesembuhan Jerawat (Acne vulgaris) pada 

Perempuan Berusia 21 – 25 Tahun”. 

1.2.Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh masker secang (Caesalpinia sappan) terhadap 

kesembuhan jerawat (Acne vulgaris) pada perempuan berusia 21 – 25 

tahun?  

1.3.Tujuan Penelitian 

Membuktikan pengaruh masker secang terhadap kesembuhan jerawat 

melalui pengamatan penurunan jumlah total lesi jerawat inflamasi dan 

komedo. 

1.4.Manfaat 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Memberikan informasi ilmiah bahwa masker secang 

(Caesalpinia sappan)  dapat meningkatkan penyembuhan jerawat 

(Acne vulgaris) pada perempuan berusia 21 – 25 tahun. Sehingga 

dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Masyarakat Umum  

Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum, 

dalam merawat kulit wajah apabila tidak memiliki biaya yang 

cukup untuk melakukan perawatan ke salon, klinik kecantikan 

maupun dokter spesialis kulit, dapat meramu sendiri masker 

tersebut dirumah dengan menggunakan secang yang diolah 

menjadi masker wajah.  

b) Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi tenaga kesehatan, 

khususnya tenaga kesehatan tradisional dalam menangani 

kasus jerawat, serta memicu lebih banyaknya formulasi obat 

jerawat baru yang menyertakan secang dalam komposisinya. 
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