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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Penyakit kulit bukanlah merupakan penyakit yang berbahaya namun 

memiliki dampak yang besar bagi para remaja baik secara fisik maupun psikologik 

yang dapat menimbulkan kecemasan dan depresi. Wajah yang berjerawat akan 

berpengaruh pula pada perkembangan psikososial termasuk kepercayaan diri 

(Saragih, 2016). Remaja dihadapkan oleh berbagai perubahan mencakup perubahan 

biologis dan psikologis. Perubahan biologis yang terdiri dari perubahan fisik 

merupakan pencetus yang berdampak pada tahap psikis. Perubahan kondisi fisik 

inilah yang berpengaruh pada kepercayaan diri. Penampilan fisik seperti wajah 

berjerawat yang tidak sesuai dengan gambaran ideal pada seorang remaja akan 

menimbulkan ketidakpuasan sehingga menimbulkan rasa kurang percaya diri 

(Ompi, 2016). 

Jerawat merupakan penyakit kulit yang selalu mendapat perhatian bagi para 

remaja dan orang dewasa muda. Penyakit ini cukup merisaukan karena 

berhubungan dengan menurunnya kepercayaan diri karena berkurangnya 

keindahan wajah pada penderita (Yuindartanto, 2009). Jerawat adalah suatu 

keadaan dimana pori-pori kulit tersumbat sehingga timbul beruntus (bintik merah) 

dan abses (kantong nanah) yang meradang dan terinfeksi pada kulit (Susanto, 

2013).  
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Di Indonesia, jerawat merupakan penyakit kulit yang umum terjadi sekitar 

85-100% kasus. Jerawat sering dijumpai pada wanita yang berusia 14-17 tahun dan 

pada pria berusia 16-19 tahun (Yuindartanto, 2009). Di Indonesia menurut catatan 

studi dermatologi kosmetika Indonesia menunjukan 60% penderita jerawat pada 

tahun 2006, 80% pada tahun 2007 dan 90% pada tahun 2009. Prevelansi tertinggi 

yaitu pada umur 14-17 tahun, dimana pada wanita berkisar 83-85% dan pada pria 

yaitu pada umur 16-19 tahun berkisar 95-100% (Fulton J, 2010). 

Menurut TCM jerawat adalah kondisi kulit yang terkait dengan akumulasi 

panas dalam tubuh. Menurut TCM, ada 2 kategori jerawat yaiu Fen Ci Fei Feng 

(Jerawat akibat PPL angin menyerang paru), atau Fen Ci (Jerawat). Hal ini 

disebabkan oleh eksogen angin panas menyerang paru atau suka mengkonsumsi 

makanan pedas atau makanan berminyak, mengakibatkan akumulasi panas dalam 

lambung dan usus (Yin dan Liu, 2000). 

Penatalaksanaan jerawat bervariasi. Penatalasanaan jerawat terbagi menjadi 

2 yaitu penatalaksanaan secara umum dan secara medikamentosa. Secara umum 

yaitu dengan menghindari pemencetan lesi dengan non higienis, memilih kosmetik 

yang non komedogenik, dan lakukan perawatan kulit wajah. Sedangkan secara 

medikamentosa dibagi menurut derajat keparahan dari jerawat itu sendiri (Ramdani 

dan Tarigan, 2015). Pada umumnya jerawat dapat pula diatasi dengan bahan – 

bahan herbal, seperti; Tea tree, lemon, tomat, putih telur dan sebagainya yang 

dibuat dalam sediaan masker. 
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Masker adalah sediaan kosmetik untuk perawatan kulit wajah yang 

memiliki manfaat yaitu memberi kelembapan, memperbaiki tekstur kulit, menutrisi 

kulit, melembutkan kulit, membersihkan pori-pori kulit, mencerahkan warna kulit, 

dan menyembuhkan jerawat dan bekas jerawat. Masker wajah tradisional bebas dari 

bahan kimia. Bentuk sediaan masker yang banyak terdapat di pasaran adalah bentuk 

bubuk/serbuk, pasta, gel, kertas/kain (Fauzi, 2012). 

Saat ini banyak dilakukan penelitian pada tanaman-tanaman obat sebagai 

alternatif dari bahan kimia yang sudah ada. Seledri (Apium graveolens L.) 

merupakan tanaman yang tumbuh baik di dataran rendah atau dataran tinggi. 

Diantara kandungan yang dimiliki seledri, flavonoid, saponin, dan tanin merupakan 

senyawa yang bersifat antibakteri (Nadinah, 2008). Mekanisme antibakteri dari 

flavonoid ada tiga macam, yaitu dengan cara menghambat sintesis asam nukleat, 

menghambat fungsi membran sitoplasma, dan menghambat metabolisme energi. 

Saponin mempunyai kemampuan antibakteri dengan memberikan perlindungan 

terhadap patogen potensial selain itu saponin akan mengganggu tegangan 

permukaan dinding sel (Lamothe RG dkk, 2009). Tanin memiliki aktivitas 

antibakteri dengan cara dinding bakteri yang telah lisis akibat senyawa saponin dan 

flavonoid, sehingga senyawa tanin dapat dengan mudah masuk ke dalam sel bakteri 

dan mengkoagulasi protoplasma sel bakteri (Karlina CY, dkk, 2013). 

Dalam buku Healing with Whole Foods: Asian Traditions and Modern 

Nutrition seledri memiliki sifat yang dingin, rasa manis dan pahit, menghilangkan 

ekses lembab, ekses panas seperti; inflamasi pada mata, jerawat, darah pada urine. 
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Dengan sifatnya yang mendingikan dan dapat menghilangkan ekses panas dan 

lembab seledri dapat digunakan sebagai obat jerawat. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wati, 2018) menyatakan 

bahwa dengan proporsi 6 gram seledri, 4 gram tepung beras dan 10 ml aquades 

yang dilakukan selama 7 hari memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kulit 

wajah berjerawat. Namun jerawat tidak sepenuhnya sembuh dan kulit pasca 

pemakaian masker menjadi kering dan kasar. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian lanjutan dengan perbedaan durasi penggunaan masker seledri. 

Pada penelitian ini akan menggunakan proporsi 6 gram seledri, 4 gram 

tepung beras dan 10 ml aquades dalam kurun waktu 2 hari sekali selama 2 minggu. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada durasi 

pemakaian masker, diharapkan pada penelitian ini mampu memberikan efek 

pengurangan jumlah lesi jerawat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik 

melakukan penelitian untuk membuktikan adanya pengurangan jumlah lesi jerawat 

dengan pemberian masker seledri.  

1.2.Rumusan Masalah 

Apakah penggunaan masker seledri (Apium graveolens L.) 2 hari sekali 

selama 2 minggu memiliki pengaruh untuk mengurangi jumlah lesi jerawat? 
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1.3.Tujuan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk membuktikan adanya pengaruh pada masker seledri (Apium 

graveolens L.) yang digunakan 2 hari sekali selama 2 minggu untuk pengurangan 

jumlah lesi jerawat. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

 Meneliti pengaruh masker seledri (Apium graveolens L.) untuk 

pengurangan jumlah lesi jerawat. 

1.4.Manfaat 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam penerapan ilmu 

metode penelitian, khususnya mengenai masker seledri untuk pengurangan jumlah 

lesi jerawat. Sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan dan wawasan ataupun sebagai acuan bagi 

masyarakat untuk dapat mengetahui pengaruh pemberian masker seledri untuk 

mengurangi jerawat. 

b. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 
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Sebagai sarana bagi tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang 

tepat tentang hubungan masker seledri dengan pengurangan jerawat.
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