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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Jerawat merupakan penyakit kulit yang terjadi akibat abnormalitas produksi 

sebum pada kelenjar sebasea yang muncul pada saat kelenjar minyak pada kulit 

terlalu aktif (Kumar, 2008). Jerawat dapat terjadi pada usia muda atau tua dengan 

persentase kejadian pada wanita sebanyak 27% dan dan pada pria sebanyak 34% 

(Klaus, 2005). Walaupun bukan termasuk penyakit yang serius, jerawat jika tidak 

ditangani menimbulkan depresi dan krisis kepercayaan diri penderitanya (Purvis 

dkk., 2006).  

Propionibacterium acnes merupakan organisme utama yang pada umumnya 

memberi kontribusi terhadap terjadinya jerawat. Propionibacterium acnes 

termasuk dalam bentuk bakteri Gram Positif yang berbentuk batang dan tidak 

berspora (Aida, et al). 

Obat jerawat topikal dapat dikategorikan menjadi dua yaitu obat jerawat tanpa 

resep dokter yang dibuat bebas di pasaran dan obat jerawat dengan resep dokter. 

Obat jerawat tanpa resep dokter seperti benzil peroksida, sulfur, dan asam salisilat 

memiliki efek samping iritasi dan tak jarang mengakibatkan parakeratolitik. Selain 

itu dokter pun tak jarang meresepkan antibiotik seperti klindamisin, eritromisin dan 

tetrasiklin (Murini, 2003), dimana penggunaan antibiotik dalam jangka panjang 

selain dapat menimbulkan resistensi mikroba juga dapat menimbulkan kerusakan 

organ dan imunohipersensitivitas (Wasitaatmaja, 1997). Pemanfaatan bahan alam 

sebagai obat tradisional di Indonesia akhir-akhir ini meningkat, bahkan beberapa 

bahan alam telah diproduksi secara fabrikasi dalam skala besar. Penggunaan obat 

tradisional dinilai memiliki efek samping yang lebih kecil dibandingkan dengan 

obat yang berasal dari bahan kimia (Putri, 2010). Susu merupakan minuman bergizi 

tinggi yang dihasilkan ternak perah menyusui, seperti sapi perah, kambing perah, 

atau bahkan kerbau perah. Susu sangat mudah rusak dan tidak tahan lama disimpan 

kecuali telah mengalami perlakuan khusus. Susu segar yang dibiarkan di kandang 

selama beberapa waktu, maka lemak susu akan menggumpal di permukaan berupa 

krim susu, kemudian bakteri perusak susu yang bertebaran di udara kandang, yang 

berasal dari sapi masuk ke dalam susu dan berkembang biak dengan cepat. Oleh 
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bakteri, gula susu diubah menjadi asam yang mengakibatkan susu berubah rasa 

menjadi asam. Lama kelamaan susu yang demikian itu sudah rusak. Kombinasi oleh 

bakteri pada susu dapat berasal dari sapi, udara, lingkungan, manusia yang bertugas 

atau perlatan yang digunakan (Sumoprastowo, 2000). 

Susu Kuda merupakan salah satu susu unik. Susu kuda mempunyai 

keistimewaan yaitu daya ketahanannya terhadap kontaminasi mikroorganisme 

pembusuk sehingga susu ini lebih tahan lama (Riyadh, 2005). Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Hermawati (2004), ditemukan suatu senyawa 

disebut galaktoferin yang mempunyai aktivitas antimikroba yang sangat baik. 

Selain itu, pada penelitian ini susu kuda juga dibuktikan efektif sebagai antibakteri 

terhadap Propionibacterium acnes (salah satu bakteri penyebab jerawat). 

Presentase jumlah koloni bakteri uji menunjukkan angka yang sangat bagus, 

berturut-turut dari konsentrasi 3,125%; 6,25%; 12,5% dan 25% dengan bakteri uji 

Staphylococcus epidermis (Fauzia, 2014). 

Dalam formulasi sediaan anti jerawat beberapa hal perlu diperhatikan antara 

lain kepraktisan dan kemudahan maupun efektifitas sediaan. Dalam teknologi 

kosmetik sediaan gel merupakan sistem sediaan semi padat yang terdiri dari 

suspensi yang dibuat dari partikel organik terpenetrasi dalam suatu cairan (Depkes 

RI, 1995). Bentuk sediaan gel lebih baik digunakan pada pengobatan jerawat karena 

sediaan gel dengan pelarut yang polar lebih mudah dibersihkan dari permukaan 

kulit setelah pemakaian dan tidak mengandung minyak yang dapat meningkatkan 

keparahan jerawat (Sasanti et al., 2012). Pada umumnya gel merupakan sediaan 

semipadat jernih dan transparan yang mengandung zat aktif dalam keadaan terlarut 

(Lachman et al., 1994). 

Gel dengan basis carbomer mempunyai sifat yang lebih baik dalam hal 

pelepasan zat aktif dibandingkan dengan basis gel lainnya (Niyas et al., 2011). Basis 

gel carbomer mempunyai daya sebar yang baik pada kulit dan efeknya 

mendinginkan, tidak menyumbat pori-pori kulit, mudah di cuci dengan air dan 

pelepasan obatnya baik (Niyas et al., 2011). Carbomer merupakan basis polimer 

sintetik turunan carbopol dengan BM (berat molekul) yang tinggi. Konsentrasi 

yang digunakan dalam sediaan gel yaitu dalam rentang 0,5-2,0% (Wade and Waller, 

1999). Dalam temperatur ruang, carbomer dapat stabil dalam jangka waktu lama 
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dan akan tetap stabil atau mengalami perubahan tak berarti apabila ada penambahan 

senyawa antioksidan dalam formulasi (Johnson and Steer, 2006). 

Berdasarkan uraian diatas, untuk mempertimbangkan kemungkinan aplikasi 

gel susu kuda pada kadar 15%, 20%, 25% dengan basis carbomer 2% sebagai 

antibakteri alami pada pasien berjerawat, maka diperlukan kajian mengenai 

aktivitas antibakterinya. Dalam hal ini, bakteri uji yang digunakan adalah 

Propionibacterium acnes. Pemakaian bakteri tersebut didasarkan keterlibatannya 

dalam perkembangan jerawat (Han et al., 2010).  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan berikut : 

1. Bagaimana pengaruh susu kuda pada kadar (15%, 20%, dan 25%) dengan basis 

carbomer 2% dalam sediaan gel terhadap karakteristik fisik (pH, daya sebar, 

viskositas)? 

2. Bagaimana pengaruh susu kuda pada kadar (15%, 20%, dan 25%) dengan basis 

carbomer 2% dalam sediaan gel terhadap aktivitas bakteri Propionibacterium 

acnes? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan hipotesis di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan pengaruh kadar susu kuda (15%, 20%, dan 25%) dengan basis 

carbomer 2% dalam sediaan gel terhadap karakteristik fisik (pH, daya sebar, 

viskositas). 

2. Menentukan pengaruh kadar susu kuda (15%, 20%, dan 25%) dengan basis 

carbomer 2% dalam sediaan gel terhadap aktivitas bakteri Propionibacterium 

acnes. 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah diatas adalah : 

1. Semakin tinggi kadar susu kuda yang terkandung dalam sediaan gel, maka pH 

sediaan akan semakin rendah karena susu kuda mempunyai pH 3,5-4 dan susu 

kuda mempunyai berat jenis yang lebih tinggi dari air sehingga viskositas 

sediaan semakin meningkat tetapi daya sebar akan semakin menurun. 
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2. Semakin tinggi kadar susu kuda yang terkandung dalam sediaan gel, maka 

aktivitas antibakteri semakin meningkat karena pada susu kuda terkandung 

senyawa galaktoferin yang mempunyai aktivitas antibakteri. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh pada penelitian: 

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi tentang 

penggunaan variasi kadar susu kuda terhadap sifat fisik, sifat kimia dan 

aktivitas antibakteri pada sediaan gel. 

2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, 

serta referensi terhadap penelitian sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


