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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Susu Kuda Sumbawa 

Kuda merupakan salah satu jenis ternak besar yang termasuk hewan herbivora 

non ruminansia. Ternak ini bersifat nomadic, kuat, dan mampu berjalan sejauh 16 

km dalam sehari untuk mencari makan dan air (Kilgour dan Dalton, 1984). 

Blakely dan Bade (1991) menyatakan bahwa klasifikasi zoologis kuda adalah:  

Kingdom  : Animalia (hewan)  

Phylum  : Chordata (bertulang belakang)  

Class   : Mammalia (menyusui)  

Ordo   : Perissodactyla (berteracak tidak memamahbiak)  

Family   : Equidae  

Genus    : Equus  

Spesies  : Equus caballus  

Kuda hidup berkelompok dan sering kali membentuk sebuah keluarga yang 

terdiri atas satu pejantan, satu atau beberapa betina dan keturunannya. Kelompok 

jantan muda biasanya membentuk kelompok yang terdiri atas satu hingga delapan 

jantan muda. Kuda jantan yang memimpin dan menguasai sekelompok betina, akan 

melindungi kuda betina dewasa yang merupakan bagian kelompoknya dari 

gangguan kuda jantan lain khususnya selama masa estrus. Kuda berkomunikasi 

dengan cara mengeluarkan suara, menggerakan tubuhnya seperti ekor, telinga, 

mulut, kepala, dan leher atau mengeluarkan bau yang berasal dari kotorannya untuk 

menandakan teritori. Kuda memiliki indera penciuman dan penden garan yang kuat 

(Kilgour dan Dalton, 1984). 

Pemanfaatan susu kuda dikenal sejak lama terutama di daerah Mongolia dan 

Rusia karena dianggap memiliki kesamaan dengan susu manusia dan memiliki efek 

terapi untuk beberapa penyakit (Foekel, et al., 2009; Markiewiz-Ke’szycka et al., 

2013). Hasil olahan susu kuda fermentasi, yang dikenal dengan nama kousmiss, 

telah digunakan untuk terapi bagi penderita dengan gangguan pencernaan dan 

penyakit kardiovaskuler (Levy, 1998; Bornaz et al., 2010). Beberapa negara di 

Eropa memanfaatkan susu kuda sebagai pengganti susu sapi untuk anak – anak yang 
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mengalami masalah alergi terhadap susu sapi (Uniacke-Lowe et al., 2010). 

Pemanfaatan susu kuda dapat menjadi alternatif dalam kasus alergi susu sapi karena 

dianggap bersifat hypoallergenic (El Agamy, 2007). Di Indonesia pemanfaatan 

susu kuda juga telah lama dilakukan oleh masyarakat Sumbawa, Nusa Tenggara 

Barat.  

Susu Kuda Sumbawa yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Desa 

Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Kecamatan Unter Iwes 

sebagian besar wilayahnya merupakan daerah daratan tinggi dan lembah sehingga 

usaha pertanian berada pada daerah lereng bukit dengan ketinggian kemiringan 

antara 10° sampai 30° (Diskominfotik Sumbawa). Pakan yang biasanya dikonsumsi 

oleh kuda Sumbawa adalah hijauan dan konsentrat. Hijauan merupakan pakan 

dengan kandungan serat tinggi. Hijauan dapat berupa rumput dan legum. 

Konsentrat adalah campuran pakan yang mengandung serat kasar kurang dari 18% 

dan tinggi protein. Komposisi hijauan dan konsentrat yang diberikan pada kuda 

dapat bervariasi. Kuda dapat mengkonsumsi hijauan untuk hidup pokoknya 

sebanyak 1,502% bobot badan dan konsentrat sebanyak 0,5% bobot badan 

(Mansyur, 2006).  

Susu kuda Sumbawa berwarna putih, aroma khas, encer, dan rasanya asam. 

Rasa asam pada susu kuda Sumbawa bukan karena pembusukan. Sekurang-

kurangnya ada lima faktor yang bisa mempercepat proses pembusukan susu segar, 

yaitu cara pemerahan yang tidak higienis, kontainer susu dari jerigen plastik yang 

digunakan tidak steril, proses penampungan sampai mencapai volume yang cukup 

untuk dikirim memerlukan waktu yang lama dalam temperatur kamar, jarak tempuh 

dari tempat pemerahan maupun tempat penampungan sampai ke tempat 

pengemasan yang sangat jauh, dan fluktuasi temperatur yang sangat tinggi dari 

sejak pemerahan sampai ke tempat pengemasan. Namun kenyataannya susu kuda 

Sumbawa yang telah melalui kelima faktor tersebut tetap tidak busuk dan hanya 

mengalami penurunan pH yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya 

suatu senyawa anti pembusukan di dalam susu kuda tersebut yang ada hubungannya 

dengan bakteri pembentuk asam yang biasa disebut dengan bakteri asam laktat 

(Riyadh 2003). Susu kuda Sumbawa mengalami autofermentasi sehingga pH-nya 

rendah dan membuat rasanya sangat asam (Hermawati 2004). 
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Penelitian tentang khasiat susu kuda khususnya susu kuda sumbawa telah 

dilakukan seperti kajian susu kuda sumbawa sebagai antimikroba terhadap 

sembilan jenis bakteri patogen perusak pangan (Hermawati et al., 2004). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hermawati (2004), ditemukan 

suatu senyawa disebut galaktoferin yang mempunyai aktivitas antimikroba yang 

sangat baik. Sehingga banyak penelitian berkembang untuk memanfaatkan susu 

kuda sumbawa ini sebagai bahan pengawet alami. Susu kuda Sumbawa mempunyai 

aktivitas antimikroba yang paling baik saat diujikan terhadap beberapa bakteri uji, 

dengan pembanding susu sapi dan susu kuda bukan Sumbawa. Sifat antimikroba 

pada susu kuda Sumbawa mempunyai spektrum yang luas, dan ternyata bakteri 

Gram positif lebih sensitif dibandingkan bakteri Gram negatif (Hermawati et al., 

2004). 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)  

Kandungan Susu Kuda Sumbawa 

Kandungan kadar protein dalam air susu kuda lebih tinggi daripada susu sapi 

sebagai alternatif tambahan air susu ibu (ASI) bagi bayi dalam masa pertumbuhan 

dan untuk kecerdasan otak. Rantai protein pada susu kuda Sumbawa lebih pendek 

dibandingkan dengan yang ada pada susu sapi sehingga mudah dicerna bayi. Secara 

umum, kandungan protein pada susu sapi sebanyak 17,35% dan pada susu kuda 

17,52% (Anonim, 2009). Susu kuda juga merupakan sumber lemak, vitamin dan 

mineral. Kandungan gizinya yang mendekati air susu ibu (ASI), susu cocok untuk 

bayi karena kadar kaseinnya lebih rendah dibanding susu sapi. Kandungan kasein 

yang tinggi menurut Made, membuat susu mudah menggumpal dalam perut bayi 

sehingga lebih sulit dicerna (Anonim, 2008). 

Terdapat perbedaan antara kadar lemak, protein, gula, abu dan air pada 

komposisi susu dari beberapa hewan ternak dan manusia. Kadar lemak susu kuda 

sebesar 1,59%, kadar lemak susu sapi sebesar 3,90%, sedangkan kadar lemak susu 

manusia sebesar 3,80%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar lemak susu kuda lebih 
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rendah dibanding susu sapi maupun susu manusia sehingga susu kuda relatif tidak 

menyebabkan kegemukan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hermawati (2004), 

ditemukan suatu senyawa disebut galaktoferin yang mempunyai aktivitas 

antimikroba yang sangat baik. Galaktoferin merupakan salah satu jenis laktoferin 

yang juga ditemukan pada susu sapi. Susu kuda Sumbawa juga mengandung bakteri 

asam laktat (BAL) yang berperan sebagai bakteri penghasil senyawa antimikroba. 

Dua isolate yang diisolasi dari susu kuda Sumbawa mempunyai kemampuan untuk 

membentuk massa sel yang baik serta dapat menghambat beberapa bakteri patogen 

(Sujaya et al, 2008). Susu kuda Sumbawa mempunyai aktivitas antimikroba yang 

paling baik saat diujikan terhadap beberapa bakteri uji, dengan pembanding susu 

sapi dan susu kuda bukan Sumbawa. Sifat antibakteri dalam susu kuda Sumbawa 

mempunyai spektrum yang luas, dan ternyata bakteri gram positif lebih sensitif 

dibandingkan gram negatif (Hermawati et al, 2004). 

Tabel II.1 Komposisi Kandungan Gizi pada Berbagai Macam Susu 

(Buckle.,1978) 
 

Jenis 
Lemak 

(%) 

Protein 

(%) 

Laktosa 

(%) 
Abu (%) Air (%) 

Kambing 4,09 3,71 4,20 0,79 87,81 

Ikan paus 22,24 11,90 1,79 1,66 63,00 

Kelinci 13,60 12,95 2,40 2,55 68,50 

Kerbau 7,40 4,74 4,64 0,78 82,44 

Kuda 1,59 2,00 6,14 0,41 89,86 

Domba 8,28 5,44 4,78 0,90 80,60 

Aning laut 54,20 12,00 - 0,53 34,00 

Sapi 3,90 3,40 4,80 0,72 87,10 

Manusia 3,80 1,20 7,00 0,21 87,60 

 

Khasiat Susu Kuda Sumbawa 

Penelitian tentang khasiat susu kuda Sumbawa di Indonesia masih sangat 

sedikit. Sudarwanto et al (1998) telah meneliti komposisi susu kuda Sumbawa pada 

tahun 1998 dan Hermawati (2001) meneliti mengenai aktivitas antimikroba susu 

kuda Sumbawa. Potensi untuk penyembuhan penyakit telah diteiti oeh Rijatmiko 

(2003) yaitu aktivitas antimikroba susu kuda Sumbawa terhadap Mycobacterium 
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tuberculosis. Penelitian-penelitian tersebut di atas merupakan upaya menemukan 

senyawa antimikroba alami dari sumber daya hayati asli Indonesia sebagaimana 

yang juga telah mulai banyak diteliti.  

Manfaat susu kuda untuk perawatan dan pengobatan penyakit tertentu telah 

banyak dikemukakan oleh para pakar dari bekas Negara Uni Soviet, namun hasil-

hasil penelitiannya jarang dipublikasikan secara meluas. Publikasi mengenai 

Koumiss, yaitu susu kuda yang difermentasikan dengan bakteri Lactobacillus 

bulgaricus, streptococcus lactis, dan Tarula sp yang disebut koumiss dinyatakan 

mampu meningkatkan daya persembuhan bagi penderita tuberculosis, typhoid dan 

paratyphoid (Anonymous, 1997). Penelitian oleh Hermawati (1998) terhadap susu 

kuda Sumbawa dalam rangka surveillans residu antibiotika dalam susu, termasuk 

susu kuda Sumbawa menunjukkan adanya aktifitas antimikroba alami. 

Antibakteri 

Definisi Antibakteri 

Antibakteri merupakan zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau 

bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang 

merugikan. Mekanisme kerja dari senyawa antibakteri diantaranya yaitu 

menghambat sintesis dinding sel, menghambat keutuhan permeabilitas dinding sel 

bakteri, menghambat kerja enzim, dan menghambat sintesis asam nukleat dan 

protein (Dwidjoseputro, 1980). Salah satu zat antibakteri yang banyak 

dipergunakan adalah antibiotik. Antibiotik adalah senyawa kimia khas yang 

dihasilkan atau diturunkan oleh organisme hidup termasuk struktur analognya yang 

dibuat secara sintetik, yang dalam kadar rendah mampu menghambat proses 

penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme (Siswando dan 

Soekardjo, 1995). Antibiotik merupakan obat yang paling banyak digunakan pada 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri. 

Mekanisme Kerja Senyawa Antibakteri 

1. Penghambatan Sintesis Dinding Sel Bakteri 

Dinding sel mempertahankan bentuk bakteri dan pelindung sel bakteri yang 

mempunyai tekanan osmotik internal tinggi. Tekanan internal tersebut tiga hingga 

lima kali lebih besar pada bakteri gram positif daripada bakteri gram negatif. 

Trauma pada dinding sel atau penghambatan pembentukannya menimbulkan lisis 
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pada sel. Pada lingkungan yang hipertonik, dinding sel yang rusak menimbulkan 

bentuk protoplast bakteri sferik dari bakteri gram positif atau asferoplast dari 

bakteri gram negatif. Bentuk-bentuk ini dibatasi oleh membran sitoplasma yang 

fragil. 

2.  Penghambatan Keutuhan Permeabilitas Dinding Sel Bakteri 

Sitoplasma  semua sel hidup dibatasi oleh membran sitoplasma yang berperan 

sebagai barier permeabilitas selektif, membawa fungsi transpor aktif dan kemudian 

mengontrol komposisi internal sel. Jika fungsi integritas membran sitoplasma 

dirusak, makromolekul dan ion keluar dari sel kemudian sel rusak atau terjadi 

kematian. Membran sitoplasma bakteri mempunyai struktur berbeda dibanding sel 

binatang dan dapat dengan mudah dikacaukan oleh agen tertentu. Oleh sebab itu, 

kemoterapi selektif adalah hal yang memungkinkan. 

1. Penghambatan Sintesis Protein Sel Bakteri 

Bakteri mempunyai 70S ribosom, sedangkan sel mamalia mempunyai 80S 

ribosom. Subunit masing-masing tipe ribosom, komposisi kimianya dan spesifikasi 

fungsinya berbeda, bisa untuk menerangkan mengapa antibakteri dapat 

menghambat sintesis protein dalam ribosom bakteri tanpa berpengaruh pada 

ribosom mamalia. 

2. Penghambatan Sintesis Asam Nukleat 

Bahan antibakteri dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan ikatan yang 

sangat kuat pada enzim DNA Dependent RNA Polymerase bakteri sehingga 

menghambat sintesis RNA bakteri. 

Bakteri Propionibacterium acnes 

Bakteri penyebab jerawat umumnya adalah Propionibacterium acnes. 

Sistematika bakteri Propionibacterium acnes menurut Jawetz et al (2005) adalah 

sebagai berikut : 

 Kingdom  : Bacteria 

Phylum : Actinobacteria 

Class  : Actinobacteridae 

Ordo  : Actinomycetales 

Family  : Propionibacteriaceae 

Genus   : Propionibacterium 
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Spesies  : Propionibacterium acnes 

Propionibacterium acnes merupakan bakteri gram positif yang secara 

morfologi dan susunannya termasuk dalam kelompok bakteri corynobacteria, tetapi 

tidak bersifat toksigenik. Bakteri ini termasuk flora normal pada kulit, 

Propionibacterium acnes merupakan bakteri yang memiliki peranan yang penting 

dalam pathogenesis jerawat dengan menghasilkan lipase yang memecah asam 

lemak bebas dari lipid kulit. Asam lemak ini dapat mengakibatkan inflamasi 

jaringan ketika berhubungan dengan sistem imun dan mendukung terjadinya 

jerawat. Propionibacterium acnes termasuk bakteri yang tumbuh lambat. Bakteri 

ini tipikal bakteri anaerob gram positif yang toleran terhadap udara (Putri, 2010). 

Kulit 

 

Gambar 2.1 Struktur Kulit Manusia 

Definisi Kulit 

Kulit merupakan lapisan terluar pada tubuh manusia. Kulit mempunyai 

beberapa lapisan jaringan ectodermal dan penjaga otot-otot yang mendasarinya, 

tulang, ligamen dan organ internal. Kulit manusia sama dengan mamalia lainnya, 

kecuali bahwa itu tidak dilindungi oleh suatu bulu. Meskipun hampir semua kulit 

manusia ditutupi dengan folikel rambut, tampak tak berbulu. Ada dua jenis umum 

dari kulit, kulit berbulu dan tidak berbulu (Jeffery, 2006). 

Lapisan Kulit 

1. Epidermis 
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Epidermis terdiri atas stratum korneum, stratum lusidum, stratum granulosum, 

stratum spinosum, dan stratum basale. Stratum korneum adalah lapisan kulit 

yang paling luar dan terdiri atas beberapa lapisan sel-sel gepeng yang mati, tidak 

berinti, dan protoplasmanya telah berubah menjadi protein yang disebut eleidin. 

Lapisan tersebut tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum 

granulosum merupakan 2 atau 3 lapis sel-sel gepeng dengan sitoplasma berbutir 

kasar dan terdapat inti di antaranya. Butir-butir kasar ini terdiri atas keratohialin. 

Stratum spinosum terdiri atas beberapa lapis sel yang berbentuk polygonal yang 

besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Stratum germinativum 

terdiri atas sel-sel berbentuk kubus yang tersusun vertikal pada perbatasan 

dermo-epidermal berbasis seperti pagar (palisade). Lapisan ini merupakan 

lapisan epidermis yang paling bawah. Sel-sel basal ini mengalami mitosis dan 

berfungsi reproduktif. 

2. Dermis 

Dermis terletak dibawah lapisan epidermis dan jauh lebih tebal dari lapisan 

epidermis. Lapisan ini terdiri atas lapisan elastis dan fibrosa padat dengan 

elemen-elemen selular dan folikel rambut. 

3. Subkutis 

Subkutis merupakan kelanjutan dermis yang terdiri atas jaringan ikat longgar 

berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel-sel lemak merupakan sel bulat, besar, 

dengan inti terdesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah. Sel-sel ini 

membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang lain oleh trabekula 

yang fibrosa. Lapisan sel-sel lemak disebut panikulus adipose, berfungsi sebagai 

cadangan makanan. 

Jerawat 

Jerawat merupakan penyakit kulit yang terjadi akibat tersumbatnya folikel 

polisebacea, sehingga menyebabkan sebum tidak dapat keluar dan menimbulkan 

peradangan. Peradangan ini menyebabkan komedo yang merupakan permulaan 

terjadinya jerawat (Wasitaatmadja, 1997). Faktor utama penyebab terjadinya 

jerawat adalah peningkatan produksi sebum, peluruhan keratinosit, pertumbuhan 

bakteri, dan inflamasi (Athikomkulchai et al., 2008). 

Patogenesis Jerawat 
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Jerawat terbentuk ketika kelenjar minyak pada kulit terlalu aktif, sehingga 

menyebabkan pori kulit tersumbat oleh timbunan lemak. Keberadaan keringat, 

debu, dan kotoran lain akan menyebabkan timbunan lemak menjadi kehitaman yang 

lebih dikenal dengan komedo. Komedo yang disertai dengan infeksi bakteri akan 

menimbulkan peradangan yang dikenal dengan jerawat, dimana ukurannya 

bervariasi mulai dari kecil hingga besar berwarna merah, kadang bernanah serta 

menimbulkan rasa nyeri (Jung et al., 2004). Selain itu jerawat juga dapat 

dipengaruhi oleh hormon-hormon androgenik seperti testosteron yang 

mengakibatkan pembesaran kelenjar sebasea yang akhirnya meningkatkan 

produksi sebum (Odom, 2000). 

Pengobatan Jerawat 

Tujuan pengobatan jerawat adalah mencegah timbulnya jaringan parut akibat 

jerawat, mengurangi proses peradangan polisebasea dan frekuensi eksaserbasi 

jerawat, serta memperbaiki penampilan pasien. Ada tiga hal yang penting pada 

pengobatan jerawat (Price and Lorraine, 2006), yaitu: 

1. Mencegah timbulnya komedo, biasanya digunakan bahan pengelupas kulit. 

2. Mencegah pecahnya mikrokomedo atau meringankan reaksi peradangan. 

3. Mempercepat resolusi lesi peradangan. 

Pengobatan terhadap jerawat dapat dikategorikan menjadi dua yaitu 

pengobatan yang diberikan dengan resep dokter dan tanpa resep dokter. Obat 

jerawat tanpa resep dokter seperti benzoil peroksida, sulfur, dan asam salisilat 

memiliki efek samping iritasi dan tak jarang mengakibatkan parakeratolitik. 

Pengobatan dengan resep dokter pun tak jarang menggunakan antibiotik seperti 

klindamisin, eritromisin, tetrasiklin, asam azeloat, tretinoin, dan adapalen. 

Penggunaan antibiotik tersebut dalam jangka panjang dapat menimbulkan 

resistensi, fotosensitivitas, kerusakan organ dan imunohipersensitivitas 

(Wasitaatmaja, 1997; Murini, 2003). 

Gel 

Gel adalah system dispersi semipadat yang dibuat dari partikel anorganik yang 

kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan (Depkes, 

1995). 

Karakteristik Gel 
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Bahan pembentuk gel yang ideal adalah bahan yang aman, inert dan tidak 

mudah bereaksi dengan bahan-bahan lain yang ada dalam formulasi, tidak 

menunjukkan perubahan viskositas yang berarti pada temperatur yang bervariasi 

dalam penyimpanan normal. Tekstur gel disebabkan oleh bahan pembentuk gel 

yang pada umumnya akan membentuk struktur tiga dimensi setelah mengabsorbsi 

air. Gel dapat mengembang, mengabsorbsi cairan dengan peningkatan volume. 

Pengembangan dapat terlihat sebagai tahap awal dispers antara unit-unit pada fase 

koloidal dari senyawa organik maupun anorganik yang membentuk structural 

viscosity yang tidak memisah dari fase luar. Jika jumlah fase luar sedikit maka gel 

akan terangkai rapat yang masing-masing bagian molekul terdispersi merupakan 

molekul acak yang konstan yang melibatkan rangkaian polimer jaringan molekular 

yang bertanggung jawab terhadap viskositas dan struktur gel organik. Konsentrasi 

yang besar dari pembentuk gel dengan berat molekul yang tinggi mungkin 

menghasilkan gel dengan viskositas yang tinggi (Lieberman, 1994). 

Gel memiliki karakteristik khas seperti imbibisi, swelling, sineresis dan 

tiksotropi. Imbibisi adalah pengambilan seumlah tertentu cairan tanpa adanya 

peningkatan volume. Sweling  adalah pengambilan cairan oleh gel dengan adanya 

peningkatan volume. Sineresis adalah kontraksi gel yang disebabkan oleh interaksi 

antara partikel-partikel dari fase terdispersi sehingga terjadi penekanan pada fase 

luar dan menyebabkan gel menyusut. Tiksotropi adalah perubahan yang reversible 

tanpa perubahan volume dan temperature (Allen, 1997). 

Sediaan gel memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 

1. Mudah tercucikan oleh air sehingga mudah dihilangkan dari permukaan kulit 

dan hanya meninggalkan lapisan tipis seperti film saat pemakaian. 

2. Memiliki derajat kejernihan tinggi sehingga efek estetika tinggi. 

3. Memiliki viskositas dan daya lekat tertentu sehingga tidak mudah mengalir di 

permukaan kulit. 

4. Memiliki daya lubrikan tinggi. 

5. Memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan senyawa kimia yang lain. 

6. Lembut saat diaplikasikan pada kulit dan memberikan rasa dingin di kulit karena 

penguapan dari air (Carter, 1975). 

Klasifikasi Gel 
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Berdasarkan sistemnya, gel diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : 

1. Gel sistem satu fase 

Sistem ini terdiri dari makromolekul organik atau senyawa-senyawa polimer 

yang tersebar serbasama dalam suatu cairan sedemikian rupa sehingga tidak terlihat 

adanya batas-batas yang jelas antara makromolekul terdispersi oleh cairan. 

Gel sistem satu fase ini dapat dibuat dari : 

a. Makromolekul alam, misalnya asam alginat, gelatin, agar, tragakan, karagenan, 

dan gum xanthan. 

b. Makromolekul semisintetik, misalnya metilselulosa, karboksimetil selulosa, 

hidroksietil selulosa, hidroksipropil selulosa, hidroksipropil metilselulosa dan 

sodium alginate, makromolekul sintetik, misalnya karbomer dan polivinil 

alcohol (Depkes RI, 1995). 

2. Gel sistem dua fase  

Sistem ini terdiri dari senyawam anorganik yang tidak larut dan terdispersi 

homogenya dalam bentuk flokulat-flokulat. Dalam system dua fase, jika urutan 

partikel dari fase terdispersi relative besar maka mass age kadang dinyatakan 

sebagai masa setengah padat pada pendiaman adalah gel alumunium hidroksida, gel 

alumunium fosfat dan gel alumunium karbonat (Depkes RI, 1995; Martin, 1993). 

Komponen Sediaan Gel 

Sediaan gel terdiri atas beberapa komponen, yaitu bahan pembentuk gel, 

pengawet dan bahan tambahan lainnya. 

1. Bahan pembentuk gel (Gelling Agent) 

Bahan-bahan yang dapat membentuk gel adalah bahan alam seperti tragakan, 

karagenan, pectin; bahan semisintetik seperti metil selulose, hidroksipropil 

selulose; serta bahan polimer sintetik seperti carbomer (Zatz and Kushla, 1996). 

2. Pengawet  

Pengawet perlu ditambahkan karena bahan dasar yang digunakan untuk 

membuat gel merupakan media yang baik bagi pertubuhan mikroba (Depkes RI, 

1995). 

3. Humektan 

Humektan berfungsi untuk menjaga sediaan tidak menjadi kering akibat 

menguapnya fase air. Humektan juga dapat berfungsi memperbaiki 
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permeabilitas kulit melalui mekanisme sponge effect sehingga dapat 

meningkatkan penetrasi bahan obat. Untuk mencegah terjadinya kerak sisa gel 

karena menguapnya air dari sediaan gel, sering ditambahkan bahan yang bersifat 

higroskopis seperti gliserin atau propilenglikol (Allen, 1997). 

Stabilitas Gel 

Pada sediaan gel, stabilitas secara fisik dapat dilihat dari penyusutan, 

pemisahan air dari fase gel, perubahan warna, dan kontaminasi mikroba. Pada 

sediaan gel, tidak diinginkan adanya pertumbuhan bakteri, untuk mengatasi hal 

tersebut dapat diautoklaf atau dengan penambahan pengawet (Allen, 1997). 

Basis Gel  

Basis gel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu basis gel hidrofobik dan 

hidrofilik : 

1. Basis gel hidrofobik  

Memiliki basis yang umumnya mengandung paraffin cair dan polietilen atau 

minyak lemat dengan bahan pembentuk gel koloidal silica atau alumunium atau 

zink sabun (Lieberman, 1998). Gel ini tersusun dari partikel-partikel anorganik, 

bila ditambahkan ke dalam fase pendispersi makan akan terjadi interaksi antara 

basis gel dan fase pendispersi. Basis gel hidrofobik tidak secara spontan 

menyebar (Ansel et al., 1999). 

2. Basis gel hidrofilik  

Memiliki basis yang umumnya terdiri dari molekul-molekul organic yang 

besar dan dapat dilarutkan dengan fase pendispersi. System koloid hidrofilik 

lebih mudah dibuat dan memiliki kestabilan yang lebih besar disbanding 

hidrofobik. Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan 

pengembang, air, penahan lembab dan pengawet (Ansel et al., 1999). 

Karakteristik gel ini mempunyai aliran tiksotropik, tidak lengket, mudah 

menyebar, mudah dibersihkan, kompatibel dengan beberapa eksipien dan larut 

dalam air (Rowe et al., 2009). 

Keunggulan Gel 

Keunggulan gel pada ormulasi sediaan anti jerawat : 

1. Waktu kontak lama 
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Kulit mempunyai barrier yang cukup tebal, sehingga dibutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk zat aktif dapat berpenetrasi. 

2. Kadar air dalam gel tinggi 

Jumlah air yang banyak dalam gel akan menghidrasi stratum corneum 

sehingga teradi perubahan permeabilitas stratum corneum  menjadi lebih 

permeable terhadap zat aktif yang dapat meningkatkan permeasi zat aktif 

3. Resiko timbulnya peradangan ditekan 

Kandungan air yang banyak pada gel dapat mengurangi resiko peradangan 

lebih lanjut akibat menumpuknya lipida pada pori-pori, karena lipida tersebut 

merupakan makanan bakteri jerawat (Lieberman, 1997). 

Gelling Agent 

Gelling Agent adalah sejumlah polimer digunakan dalam pembentukan struktur 

berbentuk jaringan yang merupakan bagian penting dari system gel. Termasuk 

dalam kelompok ini adalah gum alam, turunan selulosa, dan carbomer. Kebanyakan 

dari system tersebut berfungsi dalam media air, selain itu ada yang membentuk gel 

dalam cairan nonpolar. Beberapa partikel padat koloidal dapat berperilaku sebagi 

pembentuk gel karena terjadinya flokulasi partikel. Konsentrasi yang tinggi dari 

beberapa surfaktan nonionic dapat digunakan untuk menghasilkan gel yang jernih 

di dalam sistem yang mengandung sampai 15% minyak mineral (Disperse System, 

vol. II). 

Berikut ini adalah beberapa contoh gelling agent : 

1. Polimer (Gel Organik) 

a. Gum Alam (natural gum) 

Umumnya bersifat anionic (bermuatan negatif dalam larutan atau dispersi 

dalam air), meskipun dalam jumlah kecil ada yang bermuatan netral, seperti guar 

gum. Karena komponen yang membangun struktur kimianya, maka natural gum 

mudah terurai secara mikrobiologi dan menunjang pertumbuhan mikroba.oleh 

karena itu, sistem cair mengandung gum harus mengandung pengawet dengan 

konsentrasi yang cukup.pengawet yang bersifat kationik inkompatibel dengan 

gum yang bersifat anionic sehingga penggunaannya harus dihindari. Beberapa 

contoh gum alam :  

1) Natrium Alginate, digunakan 1,5%-2% digunakan sebagai lubrikan, dan 5-

10% diguunakan sebagai pembawa  
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2) Karagenan  

3) Tragakan, digunakan 2-3% sebagai lubrikan dan 5% sebagai pembawa. 

Tragakan kurang begitu popular karena mempunyai viskositas yang 

bervariasi. Viskositas akan menurun dengan cepat diluar range pH 4,5-7, 

rentan terhadap degradasi oleh mikroba. 

4) Pectin, merupakan gelling agent untuk produksi yang bersifat asam dan 

digunakan bersama gliserol sebagai pendispersi dan humektan. Gel yang 

terbentuk pada pH asam dalam larutan air yang mengandung kalsium dan 

kemugkinan zat lain yang berfungsi menhidrasi gum. 

b. Derivat selulose 

Derivat selulosa yang sering digunakan adalah MC, HEMC, HPMC, EHEC, 

HEC, dan HPC. Sifat fisik dari selulosa ditentukan oleh jenis dan gugus 

substitusi. Sering digunakan karena menghasilkan gel yang bersifat netral, 

viskositas stabil, resisten terhadap pertumbuhan mikroba, gel yang jernih, dan 

menghasilkan film yang kuat pada kulit kering, misalnya : MC, Na CMC, 

HPMC. 

c. Polimer sintetis (Carbomer=karbopol) 

Carbomer merupakan gelling agent yang kuat, membentuk gel pada 

konsentrasi sekitar 0,5%. Dalam sistem cair, basa anorganik seperti NaOH, KOH 

dan NH4OH sebaiknya ditambahkan. pH harus dinetralkan karena karakter gel 

yang dihasilkan dipengaruhi oleh proses netralisasi atau pH yang tinggi. 

2. Polietilen (gelling oil) 

Digunakan dalam gel hidrofobik liquid, akan dihasilkan gel yang lembut, 

mudah tersebar dan membentuk lapisan/film yang tahan air pada permukaan 

kulit. Untuk membentuk gel, polimer harus didispersikan dalam minyak pada 

suhu tinggi (diatas 800C) kemudian langsung didinginkan dengan cepat untuk 

mengendapkan Kristal yang merupakan pembentuk matriks. 

3. Koloid padat terdispersi 

Mikrokristalin selulosa dapat berfungsi sebagai gallant dengan cara 

pembentukan jaringan karena gaya tarik-menarik antar partikel seperti ikatan 

hydrogen. Konsentrasi rendah dibutuhkan untuk cairan nonpolar. Untuk cairan 

polar diperlukan konsentrasi yang lebih besar untuk membentuk gel karena 
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adanya kompetisi dengan medium yang melemahkan interaksi antar partikel 

tersebut. 

Monografi Bahan Pembuatan Gel Anti Jerawat 

 

Carbomer 

 

Gambar 2.2 Rumus bangun Carbomer (Rowe., 2006) 

Carbomer disebut juga carbopol, carboxyvinyl polimer, critamer, acrylic 

acid polimer (Ansel et al., 1999). Carbomer merupakan basis gel yang kuat, 

sehingga penggunaanya hanya sekitar 0,5-2%. Carbomer berupa serbuk halus, 

berwarna putih, bersifat asam dan higroskopis. Carbomer bersifat higroskopis, pada 

temperature yang berlebih dapat mengakibatkan kekentalan menurun sehingga 

mengurangi stabilitas (Barel et al., 2009). 

Carbopol merupakan polimer asam akrilat, berupa serbuk putih, higroskopis, 

bersifat asam dan mempunyai bau khas (Wade and Waller, 2011). Air diperlukan 

untuk menghilangkan udara yang terperangkap di dalam carbomer, kemudian 

penambahan suatu basa yang sesuai seperti KOH, NaOH, dan NH4OH diperlukan 

untuk menetralisasi carbomer (Barry, 1983). Carbomer larut di dalam air, etanol, 

gliserin, dapat terdispersikan di dalam air untuk membentuk larutan koloidal yang 

bersifat asam dan memiliki sifat merekat rendah (Rowe et al., 2006). 

Karakteristik carbomer yaitu larut dalam air dan alkohol menunjukkan 

viskositas yang tinggi pada konsentrasi kecil, bekerja efektif pada range pH yang 

luas, berupa cairan kental transparan. Carbopol dapat terdispersi di dalam air 

membentuk larutan koloidal bersifat asam (Wade and Waller, 2011). 

Carbomer merupakan bahan yang stabil dan higroskopis, yang dapat 

dipanaskan pada suhu di bawah 1040C selama 2 jam tanpa mempengaruhi 

kemampuan thickening-nya. Serbuk kering carbomer tidak dapat ditumbuhi jamur 

dan mikroba. Namun ketika digunakan dalam disperse aqueous, perlu 
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ditambahakan pengawet untuk mecegah pertumbuhan mikroorganisme. Pengawet 

yang dapat digunakan antara lain 0,1% b/v klorokresol, 0,18% b/v metil paraben, 

0,02% propil paraben, atau 0,1% b/v tiomersal. Pada umumnya digunakan 

pengawet metil paraben atau propil paraben 0,1% b/v karena tidak mempengaruhi 

efektifitas thickening carbomer (Wade and Waller, 2011). 

Pembuatan carbomer diawali dengan mendispersikan carbomer ke dalam 

aquadest mendidih sampai membentuk larutan koloid yang bersifat asam dengan 

viskositas rendah dan akan terbentuk menjadi gel dalam viskositas yang tinggi 

setelah dinetralkan dengan penambahan suatu basa. Bahan yang dapat digunakan 

untuk menetralkan carbomer antara lain KOH, NaOH, amin organic polar seperti 

trietanolamin, lauryl dan  stearyl amine. Carbomer membentuk gel dengan 

viskositas yang cukup baik pada pH 6-11. Viskositas carbomer akan menurun pada 

pH kurang dari 3 dan pada pH lebih dari 12 atau dengan adanya elektrolit kuat. 

Carbomer memiliki kemampuan gelling agent yang tinggi karena dengan 

konsentrasi rendah, bahan ini sudah dapat membentuk gel dengan kekentalan yang 

cukup (Carter, 1975). 

 

Trietanolamin (TEA) 

 

Gambar 2.3 Rumus bangun Trietanolamin (Rowe., 2009) 

Trietanolamin merupakan salah satu basa penetral yang digunakan dalam 

sediaan topical terutama untuk basis gel carbomer. Trietanolamin mempunyai berat 

molekul 149,19 dengan pemerian cairan kental, tidak berwarna hingga kuning 

pucat, bau lemah mirip amoniak, higroskopis. Sinonim dari trietanolamin antara 

lain triethylolamine, trihydroxytriethylamine, tris(hydroxyethy)mine, daltone, 

sterolamide, dan thiofaco T-35. Triethanolamin dapat campur dengan air, alcohol, 

gliserin, larut dalam sediaan kloroform (Rowe et al, 2006). 
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Pada pembuatan sediaan gel dengan basis carbomer, trietanolamin dapat 

berfungsi sebagai bahan penetral yang ditambahkan ke dalam larutan dispersi 

koloid carbomer sehingga dapat terbentuk gel dengan viskositas yang cukup baik. 

Penambahan bahan penetral dilakukan setelah larutan disperse koloid didiamkan 

beberapa saat dan pengadukan dilakukan dengan pelan. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah terbentuknya gelembung udara yang terjebak dalam sediaan (Allen, 

1997). 

Gliserin 

Gliserin adalah cairan seperti sirup jernih dengan rassa manis. Dpat 

bercampur dengan air dan etanol. Sebagai suatu pelarut, dapat disamakan dengan 

etanol, tapi karena kekentalannya, zat terlarut dapat larut perlahan-lahan di 

dalamnya kecuali kalau dibuat kurang kental dengan pemanasan. Gliserin bersifat 

sebagai bahan pengawet dan sering digunakan sebagai stabilisator dan sebagai 

suatu pelarut pembantu dalam hubungannya dengan air dan etanol (Ansel, 1989). 

Gliserin digunakan sebagai emollient dan humectant dalam sediaan topical dengan 

rentang konsentrasi 0,2-65,7% (Smolinske, 1992). Gliserin pada konsentrasi tinggi 

menimbulkan efek iritasi pada kulit dan lebih disukai konsentrasi gliserin 10-20% 

(Jellinek, 1970). 

Dalam sediaan gel, gliserin berfungsi sebagai humektan. Humektan adalah 

suatu bahan yang digunakan untuk mengontrol perubahan kelembahan suatu 

sediaan dalam wadah atau kemasannya dan mengontrol kelembapan kulit ketika 

sediaan tersebut diaplikasikan (Sagarin, 1957). Gliserin termasuk dalam tipe 

humektan organik, dimana gliserin merupakan humektan yang paling banyak 

digunakan dalam industri kosmetika karena kestabilan harga dan presentasenya 

relatif sedikit dari jumlah total penggunaan produk (Rieger, 2000). 

Metil Paraben 
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Gambar 2.4 Rumus Bangun Metil Paraben (Rowe., 2009) 

Metil paraben berbentuk serbuk Kristal, berwarna putih dan tidak berbau. 

Nama kimia metil paraben adalah methyl-4-hydroxybenzoate dengan rumus kimia 

C8H8O3. Kelarutan metil paraben terhadap pelarut etanol yakni 1:2, sedangkan 

terhadap air yakni 1:400, 1:50 (pada suhu 50oC), dan 1:30 (pada suhu 80oC). range 

konsentrasi yang digunakan dalam sediaan topical yaitu 0,02 – 0,3% (Rowe, et al., 

2009). Aktivitas antimikroba efektif pada pH 4-8 dan aktivitas berkurang dengan 

bertambahnya pH disertai pembentukan anion fenolat. Larutan metil paraben dalam 

air dengan pH 3-6, stabil dalam penyimpanan selama 4 tahun pada suhu kamar, 

sedangkan pada pH lebih dari 8 akan cepat terhidrolisis. Metil paraben incompatible 

dengan srufactan anionic, bentonit, magnesium trisilikat, talk, tragakan dan sorbitol 

(Wade, 1994). 

Aqua Destilata 

Aquadest adalah air hasil destilasi atau penyulingan, sama dengan air murni 

dan tidak ada mineral-mineral lain. Aquades merupakan cairan atau air yang 

biasanya digunakan di dalam laboratorium sebagai pelarut. Karakteristik aquades 

yaitu cairan jernih tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Dalam 

penyimpanan sebaiknya di tempat tertutup (Craines, 2013). 

 

Evaluasi Sediaan Gel 

 Organoleptis 

Pengamatan dilihat secara langsung bentuk, warna, dan bau dari gel. Gel 

biasanya jernih dengan konsistensi setengah padat (Ansel, 1989). 

 Pengujian pH 

Pengujian pH dilakukan dengan menggunakan stik pH yang dicelupkan ke 

dalam sampel gel. Setelah tercelup sempurna, pH universal tersebut dilihat 

perubahan warnanya dan dicocokkan dengan standar pH universal. Dan 

menggunakan pH meter dimana elektrode kaca dicelupkan ke dalam sampel 

gel dan dibaca pHnya. pH sediaan gel harus sesuai dengan pH kulit yaitu 4,5-

6,5 (Tranggono, 2007). 

 Uji Daya Sebar 
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Sediaan sebanyak 0,5 g diletakkan pada kaca transparan yang berdiameter 

15cm, kaca lainnya diletakkan diatasnya dan dibiarkan selama 1 menit. 

Diameter sebar gel diukur. Setelahnya ditambahkan 150 g beban tambahan dan 

didiamkan selama 1 menit lalu diukur diameter yang konstan. Daya sebar 5-7 

cm menunjukkan konsistensi semisolid yang sangat nyaman dalam 

penggunaan (Voight, 1994). 

 Pengujian Viskositas  

Dilakukan dengan mengamati perubahan konsistensi dari sediaan gel yang 

dibuat apakah terjadi pemisahan antara pembentuk gel dengan pembawanya 

yaitu air. Pengujian konsistensi menggunakan pengujian centrifugal test 

dimana sampel gel disentrifugasi pada kecepatan 30 rpm kemudian diamati 

perubahan fisiknya. Gel yang baik tidak terjadi perpindahan fase 

(Djajadisastra, 2009). 

Uji Aktivitas Antimikroba 

Tujuan pengukuran aktivitas antibakteri adalah untuk menentukan potensi 

suatu zat yang diduga atau telah memiliki aktivitas sebagai antibakteri dalam 

larutan terhadap suatu bakteri (Jawetz et al., 2001). 

Macam-macam metode uji aktivitas antimikroba antara lain : 

1. Metode pengenceran agar 

Metode pengenceran agar sangat cocok untuk pemeriksaan sekelompok 

besar isolate versus rentang konsentrasi antimikroba yang sama (Sacher and 

McPherson, 2004). Kelemahan metode ini yaitu hanya dapat digunakan untuk 

isolasi tipe organismer yang dominan dalam populasi campuran (Jawetz et al., 

2005). 

2. Difusi agar 

Metode difusi digunakan untuk menentukan aktifitas agen mikroba. 

Piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar yang telah 

ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Area 

jernih pada permukaan media agar mengindikasikan adanya hambatan 

pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba (Pratiwi, 2008). 

Metode difusi agar dibedakan menjadi dua yaitu cara Kirby Bauer dan cara 

sumuran. 
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a. Cara Kirby Bauer 

Metode difusi disk (test Kirby Bauer) dilakukan untuk menentukan aktifitas 

agen antimikroba. Piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada 

media agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada 

media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan 

pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media 

agar (Pratiwi, 2008). Keunggulan uji difusi cakram agar mencakup fleksibilitas 

yang lebih besar dalam memilih obat yang akan diperiksa (Sacher and 

McPherson, 2004). 

b. Cara sumuran 

Metode ini serupa dengan metode difusi disk, dimana dibuat sumur pada 

media agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme dan pada sumur 

tersebut diberi agen antimikroba yang akan diuji (Pratiwi, 2008). 

3. Metode dilusi 

Metode dilusi dibedakan menjadi dua, yaitu dilusi cair dan dilusi padat. 

a. Metode dilusi cair 

Metode ini mengukur KHM (Kadar Hambat Minimum) dan KBM (Kadar 

Bakterisidal Minimum). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri 

pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan 

mikroba uji (Pratiwi, 2008). 

b. Metode dilusi padat 

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan media 

padat (solid). Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba 

yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba (Pratiwi, 2008). 

4. Standart McFarland 

Standart McFarland berada dalam bentuk skala yang bernomor dari 1 

sampai 10, yang menjelaskan konsentrasi spesifik dari bakteri per ml. ini 

didesain untuk digunakan dalam mengestimasi konsentrasi bakteri gram 

negatif (Whitman and MacNair, 2004). Standart McFarland adalah 

penyetaraan konsentrasi mikroba dengan menggunakan larutan BaCl2 1% dan 

H2SO4 1%. Standart kekeruhan McFarland dimaksudkan untuk menggantikan 

perhitungan bakteri satu per satu dan untuk memperikarakan kepadatan sel 
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yang akan digunakan pada prosedur pengujian antimikroba (Haris et al., 2013). 

Keuntungan dari penggunaan standart McFarland ini adalah tidak 

dibutuhkannya waktu inkubasi yang cukup untuk memperoleh jumlah 

kepadatan bakteri yang diinginkan. Sedangkan kerugiannya adalah akan terjadi 

perbedaan pandangan untuk meniai tingkat kekeruhan dari sel bakteri (Sutton, 

2011). 


