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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

       Acne vulgaris (jerawat) merupakan suatu penyakit kulit yang paling umum 

terjadi pada remaja, dalam beberapa kasus jerawat dapat mempengaruhi 

perkembangan kepribadian remaja yang diikuti oleh masalah sosial dan ekonomi 

(Uta, 2003). Jerawat terjadi ketika pori-pori kulit dipenuhi oleh minyak, sel kulit 

mati dan bakteri. Bakteri-bakteri penyebab jerawat diantaranya 

Propionibacterium acnes (P. acnes), Staphylococcus aureus, Staphylococus 

epidermidis dan Pityrosporum ovale (Lorena et al., 2011). Diantara bakteri-

bakteri tersebut P. acnes yang memiliki peranan paling penting dalam patogenesis 

jerawat (Burkhart et al., 1999). P. acnes adalah bakteri gram positif anaerob yang 

merupakan flora normal pada kulit. P.acnes menghasilkan berbagai molekul 

biologis dan enzim yang berperan sebagai agen inflammatory pada jerawat 

(Pothitirat et al., 2010). 

       Peningkatan hormon pada remaja memicu terjadinya peningkatan produksi 

sebum yang nantinya akan meningkatkan jumlah kolonisasi bakteri P. acnes pada 

kulit. Bakteri P. acnes menghasilkan lipase yang memicu terbentuknya komedo 

dan proinflamatory lipid pada kulit. Proinflamasi lipid yang dihasilkan oleh lipase 

bakteri inilah yang memicu terjadinya inflamasi pada jerawat (Uta, 2003). Selain 

bakteri, peran stress oksidatif juga tidak kalah penting dalam patogenesis jerawat. 

Stress oksidatif dapat mengubah kondisi unit pilosebasea menjadi tempat tumbuh 

yang sesuai untuk bakteri Propionibacterium acne. Antioksidan eksogen dan 
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endogen dapat digunakan untuk mengikat radikal bebas yang mempengaruhi tingkat 

keparahan jerawat (Sutono, 2013). Dengan kata lain, senyawa yang baik untuk 

menangani jerawat adalah senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri, antilipase, 

antiinflamasi dan antioksidan (Irmanida et al., 2010).  

       Selama 30 tahun, antibiotik oral paling umum yang digunakan untuk mengobati 

jerawat yaitu eritromisin, tetrasiklin, doksisiklin, dan minosiklin. Terapi dengan obat-

obat ini biasanya berlangsung selama beberapa minggu hingga bulan, dan dapat terus 

berlanjut selama bertahun-tahun. Secara khusus, paparan jangka panjang dari 

antibiotik oral menciptakan tekanan selektif yang luar biasa bagi munculnya 

resistensi terhadap P. acnes. Tingkat resistensi P. acnes akan meningkat sesuai 

dengan panjangnya pengobatan. Dalam studi terhadap 151 pasien, tingkat resistensi 

pada pasien yang tidak pernah mengkonsumsi antibiotik adalah 0, dibandingkan 

dengan pasien yang menggunakan antibiotik selama 618 minggu mengalami 

resistensi 6,25% dan 21.6% pada pasien menggunakan antibiotik pada waktu yang 

cukup lama. Studi lain mengidentifikasi munculnya resistensi terhadap P. acnes 

setelah minggu 12 hingga 24 dari awal terapi antibiotik (Swanson, 2003). 

Buah anggur (Vitis vinifera L) merupakan salah satu tanaman asli Indonesia 

yang telah dibuktikan secara ilmiah memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. 

Ekstrak etanol biji anggur hitam dan Ekstrak etanol kulit buah anggur hitam memiliki 

aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 masing-masing sebesar 11µg/mL dan 

15µg/mL (Nirmala and Narendhirakannan, 2011).  Sebagai antiinflamasi, Ekstrak 
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etanol biji V. vinifera L. telah dilaporkan mampu menghambat peradangan telinga 

dan edema pada tikus serta infiltrasi leukosit polimorponuklear setelah pemberian 

ekstrak selama 30 menit (Xia et al., 2010). Efek dari kombinasi ekstrak biji dan kulit 

buah anggur hitam hampir sejajar dengan indometasin yang sering digunakan untuk 

penyakit degeneratif sendi (Xia et al., 2010). Dalam kemampuannya sebagai 

antibakteri, Ekstrak etanol biji anggur hitam dilaporkan mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri lain penyebab jerawat yaitu Staphylococcus aureus pada 

konsentrasi 0,5 mg (Rathi and Swahnhey, 2013). Selain bagian biji, bagian kulit buah 

anggur hitam juga dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri S. 

aureus (Nirmala and Narendhirakannan, 2011).  

Ekstrak etanol biji anggur hitam (Vitis vinifera L.) diketahui mengandung 

alkaloid, flavonoid, karbohidrat, saponin, tanin, protein, asam amino, triterpenoid, 

plobatanin, lipid, reducing sugar, steroid, resin, dan katekol, sedangkan pada ekstrak 

etanol kulit buah anggur hitam kandungannya hampir sama dengan biji tetapi pada 

kulit tidak terdapat lipid dan resin (Nirmala and Narendhirakannan, 2011). 

Kandungan kimia pada ekstrak biji dan ekstrak kulit buah anggur hitam yang diduga 

memiliki aktivitas antibakteri adalah polifenol karena merupakan agen antibakteri 

yang baik terhadap bakteri patogenik (Scalbert, 1991; Cowan, 1999). Diantara semua 

senyawa polifenol, senyawa tanin yang mendapat perhatian lebih karena memiliki 

spektrum yang luas dan aktivitas antimikroba yang tinggi (Maria, 2012). Tanin 

memiliki kemampuan untuk mencegah perkembangan mikroorganisme dengan 
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mengendapkan protein dari mikroba (Ashok and Vijayalakshmi, 2013). Senyawa lain 

yang memiliki aktivitas antibakteri dari biji dan kulit buah anggur hitam adalah 

proantosianidin (Fine, 2000). 

Metode uji yang digunakan pada penelitian ini adalah metode difusi disk karena 

metode ini merupakan metode yang paling umum untuk menguji aktivitas 

antimikroba (Khoneman et al., 1994). Indikator keberhasilan yang diperoleh dengan 

metode difusi disk adalah adanya zona hambatan di sekitar cakram yang menandakan 

bahwa zat aktif memiliki aktivitas antibakteri (Black, 1999).  

Berdasarkan aktivitas antibakteri yang dimiliki oleh ekstrak etanol biji dan 

ekstrak etanol kulit buah anggur hitam terhadap bakteri gram positif S. aureus dan 

telah dibuktikan juga bahwa ekstrak etanol biji dan ekstrak etanol kulit buah anggur 

hitam memiliki aktivitas antiiflamasi dan antioksidan dimana kedua aktivitas tersebut 

dibutuhkan dalam pengobatan jerawat, maka pada penelitian ini akan dilakukan 

pengujian aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol biji dan ekstrak etanol kulit buah 

anggur hitam terhadap bakteri penyebab jerawat P. acnes yang juga merupakan 

bakteri gram positif. Pada penelitian ini juga akan dilakukan skrining kandungan 

kimia secara kualitatif tanaman anggur hitam untuk mengetahui kandungan kimia apa 

saja yang terkandung. 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimanakah aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol biji anggur hitam 

(Vitis Vinifera L.) terhadap bakteri penyebab jerawat yaitu P. acnes ? 



5 
 

 
 

1.2.2 Bagaimanakah aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol kulit buah anggur 

hitam (Vitis Vinifera L.) terhadap bakteri penyebab jerawat yaitu P. acnes 

? 

1.2.3 Kandungan kimia apa saja yang terdapat pada ekstrak etanol biji buah 

anggur hitam (Vitis Vinifera L.) ? 

1.2.4 Kandungan kimia apa saja yang terdapat pada ekstrak etanol kulit buah 

anggur hitam (Vitis Vinifera L.) ? 

 

1.3. Tujuan  

1.3.1 Untuk mengetahui potensi ekstrak etanol biji anggur hitam (Vitis Vinifera 

L.) sebagai agen penanganan jerawat melalui mekanismenya sebagai 

antibakteri terhadap P.acnes.  

1.3.2 Untuk mengetahui potensi ekstrak etanol kulit buah anggur hitam (Vitis 

Vinifera L.) sebagai agen penanganan jerawat melalui mekanismenya 

sebagai antibakteri terhadap P.acnes.  

1.3.3 Untuk mengetahui kandungan kimia apa saja yang terdapat pada ekstrak 

etanol biji buah anggur hitam (Vitis Vinifera L.) 

1.3.4 Untuk mengetahui kandungan kimia apa saja yang terdapat pada ekstrak 

etanol kulit buah anggur hitam (Vitis Vinifera L.) 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Dari penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai kemampuan 

antibakteri dari ekstrak etanol biji dan ekstrak etanol kulit buah anggur 

hitam sebagai agen penanganan jerawat melalui mekanismenya sebagai 

antibakteri terhadap bakteri P. acnes dan informasi mengenai kandungan 

kimia apa saja yang terkandung dalam ekstrak etanol biji dan ekstrak 

etanol kulit buah anggur hitam.  

1.4.2 Penelitian ini bermanfaat untuk menggali potensi tanaman anggur hitam 

dalam pengembangan produk kosmetik penanganan jerawat. 


