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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cerminan 

kesehatan. Kulit terletak paling luar dan membatasi dengan lingkungan hidup 

manusia.1 Kulit adalah organ kompleks yang terlibat dalam termoregulasi, 

pertukaran gas, perlindungan terhadap patogen, dan memiliki fungsi barrier untuk 

mempertahankan hidrasi.2 Terdapat tiga lapisan struktur kulit yaitu epidermis, 

dermis dan subkutis. Rambut, kuku, kelenjar sebasea, kelenjar keringat dan apokrin 

dianggap sebagai derivat dari kulit. Kulit adalah organ dinamis yang secara konstan 

berubah, sel pada lapisan luar berganti secara terus menerus dan digantikan oleh 

sel-sel dari dalam yang naik ke permukaan. Meskipun secara struktural konsisten 

di seluruh tubuh, kulit bervariasi dalam ketebalan sesuai dengan anatomi dan usia 

individu.3 Kulit mempunyai peranan yang sangat penting selain fungsi utama dalam 

menjamin kelangsungan hidup, yaitu mempunyai arti lain dalam estetika, ras, dan 

indikator sistemik.1 Profil dan fungsi kulit yang normal menunjukkan kadar air pada 

stratum korneum harus lebih besar dari 10 %. Kadar air dapat berkurang melalui 

proses evaporasi ke lingkungan dengan kondisi kelembaban udara yang rendah dan 

harus digantikan kembali oleh air dari lapisan dibawahnya.4 

Setiap hari jutaan orang menderita kekeringan kulit, gatal, bersisik dan 

kemerahan karena berbagai macam penyebab. Penyebab paling umum dari kulit 

kering adalah paparan surfaktan atau pelarut, baik sebagai bagian dari kebersihan 

sehari-hari yang dilakukan secara agresif,  terlalu sering mencuci tangan, paparan 
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zat-zat pencuci dan berbagai aktivitas pekerjaan.5 Kulit kering atau xerosis cutis 

didefinisikan sebagai gambaran hilang atau berkurangnya kadar kelembaban 

stratum corneum.6 Xerosis cutis merupakan kelainan kulit dimana kulit menjadi 

kasar, bersisik, berkeriput dan kurang elastis dibandingkan kulit normal dan kering 

pada perabaan.7 Prevalensi xerosis di Indonesia adalah 50 %- 80 %. Sedangkan 

pada beberapa negara lain seperti Brazil, Australia, Turki, dan lain lain adalah 35%-

70%.8,9 Pada kulit sebenarnya tersedia faktor perlindungan alami yaitu Natural 

Moisturizing Factor (NMF). Namun dalam kondisi tertentu faktor perlindungan 

kulit alamiah kurang mencukupi sehingga diperlukan perlindungan tambahan yaitu 

dengan pemberian pelembab.10 

Pelembab secara umum digunakan untuk meringankan kulit kering. Pelembab 

dapat mengurangi transepidermal water loss (TEWL) dengan meningkatkan 

perbaikan barrier, menciptakan barrier buatan sementara, dan mengembalikan 

kelembutan kulit.5 Secara ilmiah, perawatan dengan pelembab melibatkan empat 

proses yaitu perbaikan barrier kulit, meningkatkan kadar air, mengurangi 

transepidermal water loss, dan memulihkan fungsi lipid’s water barrier.11,12 

Komponen dasar pelembab terdiri dari oklusif, humektan dan emolien. Oklusif 

merupakan substansi yang berguna untuk melapisi stratum korneum serta 

mengurangi Transepidermal water loss (TEWL), humektan berguna untuk proses 

hidrasi kulit, dan emolien merupakan substansi yang ditambahkan untuk membuat 

kulit menjadi halus dan lembut. Apabila diberikan dalam jumlah yang efektif, 

emolien dapat juga berfungsi sebagai oklusif. Komponen lainnya adalah 
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antioksidan, vitamin, asam lemak esensial, asam lipoat, asam linoleat dan ekstrak 

herbal.13,14 

Macadamia oil atau minyak Macadamia adalah minyak botani yang unik 

karena tinggi asam palmitoleat, asam lemak tak jenuh tunggal dan cocok dengan 

komposisi asam lemak pada kulit. Asam palmitoleat ditemukan dalam sebum 

manusia, tetapi menurun drastis pada usia dewasa. Macadamia oil dapat dengan 

mudah diaplikasikan dan tidak lengket. Minyak nabati ini dapat berpenetrasi dalam 

kulit karena komponen di dalamnya sangat mirip dengan minyak alami kulit serta 

berfungsi untuk mempertahankan kelembaban dan menutrisi kulit. Macadamia oil 

sangat tinggi akan antioksidan alami, alpha tocopherol (vitamin E) dalam minyak 

berasal dari kulit kacang Macadamia. Macadamia oil juga mengandung banyak 

asam oleat yang sangat bagus untuk melembutkan kulit, meregenerasi sel kulit, 

melembabkan kulit, dan merupakan anti-inflamasi alami. Kandungan asam linoleat 

membantu mengembalikan fungsi barrier kulit dan mengurangi transepidermal 

water loss (TEWL). Pitosterol juga ditemukan dalam jumlah efektif dimana 

sebagian besar terdiri dari B-sitosterol, campesterol dan stigmasterol. Pitosterol ini 

memiliki fungsi yang mirip seperti kortison yaitu dapat mengurangi rasa gatal, 

kemerahan, dan meredakan kulit yang teriritasi. Macadamia oil juga mengandung 

squalene yang memberi manfaat dalam regenerasi sel dan bermanfaat sebagai 

antioksidan dengan melindungi kulit dari UV-induced lipid peroxidation.15,16 

Dewasa ini banyak pelembab yang mengandung bahan herbal di dalamnya. 

Macadamia oil bisa dijadikan pilihan karena kandunganya yang baik untuk 
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kesehatan kulit. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengetahui tentang efektivitas 

Macadamia oil dalam pelembab pada kulit kering. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Identifikasi Masalah 

Kepercayaan diri merupakan modal penting untuk meningkatkan atau 

mempertahankan kualitas hidup seseorang. Salah satu penunjang kepercayaan diri 

adalah penampilan yang baik dimana kulit memiliki peran serta estetika 

didalamnya. Salah satu indikator kulit yang sehat adalah kelembaban yang cukup. 

Kulit kering adalah masalah yang sering dijumpai di masyarakat seluruh dunia 

dimana dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan diri. Penggunaan produk 

pelembab dapat membantu pelindung alamiah kulit atau natural moisturizing factor 

(NMF) untuk menjaga kelembaban kulit atau pun mengembalikan kelembaban kulit 

yang kurang dengan meningkatkan pengikatan dan penyimpanan air. Bahan-

bahannya meliputi pengikat air atau humektan, bahan pelumas atau emolien dan 

penutup atau oklusif. Dalam hal ini minyak nabati dapat dijadikan pilihan sebagai 

formulasi pelembab karena kandungannya yang baik untuk menghidrasi kulit, salah 

satunya adalah Macadamia oil. Untuk itu, diperlukan penelitian seberapa efektif 

Macadamia oil sebagai bahan herbal dalam pelembab.  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana efektivitas Macadamia oil 10% dalam pelembab pada kulit kering? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui efektivitas Macadamia oil 10% dalam pelembab pada kulit kering. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Menganalisis tingkat kekeringan kulit sebelum diberi pelembab dengan 

Macadamia oil. 

2) Menganalisis tingkat kekeringan kulit setelah diberi pelembab dengan 

Macadamia oil. 

3) Mengetahui perbedaan tingkat kekeringan kulit sebelum dan sesudah diberi 

pelembab dengan Macadamia oil. 

4) Mengetahui perbandingan antara pelembab dengan dan tanpa Macadamia 

oil pada kulit kering. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Bagi peneliti penelitian ini merupakan media untuk menuangkan ide atau 

gagasan  berdasarkan teori yang didapat di perguruan tinggi. 

2) Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

perbandingan antara pelembab dengan dan tanpa Macadamia oil pada kulit 

kering. 

3) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penanganan 

kulit kering. 

4) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian lain atau 

penelitian lanjutan. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

Judul Peneliti Metodologi Hasil 

Skin Whitening 

and Anti-aging 

Effect of Fine 

Hydro-gel Cream 

Formulation with 

Botanical Oil 

Complex Using 

PIT Emulsifying 

System 

Hyun-Dae 

Cho, In-Young 

Kim 

Minyak nabati yang 

digunakan antara lain 

japonica seed oil, 

Macadamia integrifolia 

seed oil, limnanthes 

alba (meadfoam) seed 

oil dan argania spinosa 

kernel oil. 

Penelitian dilakukan 

secara eksperimental. 

Test dilakukan secara 

in-vivo pada 

mosisturizing activity 

yang dilakukan ke 10 

pria dan 10 wanita 

secara acak dengan pre-

test post-test control 

group design. Hasil 

dinilai dari uji t 

berpasangan. 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa skin 

care pada formulasi 

kosmetik menunjukkan 

efektivitas yang baik dan 

multifungsi. Hasil yang 

didapatkan adalah 

peningkatkan 

kelembaban, mereduksi 

TEWL, kurang terbukti 

dalam mencerahkan kulit 

dan mengurangi kerutan 

serta merupakan produk 

yang optimum dengan 

memperkuat skin barrier 

dalam formulasi 

kosmetik. 

Moisturizing effect yang 

dihasilkan terbukti 

bermakna (p<0,05). 

“Il Corpo 

Ritrovato”: 

Dermocosmetologi

cal Skin 

Care Project for 

the Oncologic 

Patient 

G. Fabbrocini, 

M. C. 

Romano, N. 

Cameli, 

M.Mariano, F. 

Pastore, M. C. 

Annunziata, 

C.Mazzella, 

Valerio De 

Vita, Maria 

ChiaraMauriell

o, and 

G.Monfrecola1 

Penelitian dilakukan 

pada pasien kanker yang 

sedang menjalani 

pengobatan untuk 

meningkatkan kualitas 

hidup pasien. Penelitian 

dilakukan secara case 

study. Macadamia nut 

oil digunakan sebagai 

pengurang skin rash dan 

folliculitis karena 

hydrating power dan 

anti-inflamasi. 

Bertahan dari penyakit 

kanker merupakan 

pencapaian yang baik. 

Selain mengobati 

penyakit dari pasien 

kanker tapi fungsi 

estetika juga patut untuk 

dikembalikan terutama 

untuk wanita. 
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Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan kedua penelitian 

sebelumnya mengenai desain, subjek, cara pengukuran, variabel serta lokasi 

penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan adalah 

1. Jenis penelitian eksperimental dengan desain pretest post test control group 

design, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan eksperimental desain 

pretest postest control group design juga dan case study. 

2. Subjek penelitian adalah mahasiswi Universitas Diponegoro sedangkan pada 

penelitian sebelumnya dilakukan di Korea pada 10 wanita dan 10 pria secara 

acak. 

3. Cara pengukuran adalah penilaian subjektif melalui kuesioner yang telah 

divalidasi sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan test secara in-vivo. 

4. Lokasi penelitian adalah Universitas Diponegoro Semarang sedangkan kedua 

penelitian sebelumnya di tempat yang berbeda yaitu di Korea dan di Italia. 

 


