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ABSTRACT
Background: Acne is a skin problem that is common in everyday
life. Expressions of acne can cause psychological problems because of
appearance. Moringa leaf extract and herbs contain alkaloid compounds,
flavonoids, saponins, tannins and phenolics that can be used as
antibacterial, reduce inflammation, reduce sebum glands and moisturize
the skin. The purpose of this study was to conduct an in vitro and in vivo
analysis of gel activity in combination of Moringa Oleifera L. leaf extract
and Centella asiatica (L.). Urb.) Herb or KEKP gel as an anti-acne gel.
Method: Activities carried out in vitro with an antibacterial effect on P.
acnes, in vivo are carried out by clinical observation and measurement
of sebum secretion. The gel contains the same combination of extracts.

Twelve volunteers who met the inclusion and exclusion criteria
followed the in vivo test to determine the safety and benefits of KEKP
gel.
Results: At a concentration of 0.78% dilution shows a diameter of
10.4 mm inhibitory power. Medikline as a positive control gives better
results compared to KEKP gel with a minimum inhibition diameter
of 16.6 mm. Clinical improvement was assessed by reduced signs of
inflammation, the number of papules, pustules, nodules and changes
in sebum levels measured using a skin analysis tool.
Conclusion: The results showed that KEKP antifungal gel invitro had
antibacterial activity, and in vivo showed real clinical differences
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Latar Belakang: Jerawat merupakan salah satu masalah kulit yang
umum dijumpai dalam kehidupan sehari - hari. Masalah jerawat dapat
menimbulkan masalah psikologis karena mengganggu penampilan.
Ekstrak daun kelor dan herba pegagan mengandung senyawa alkaloid,
flavonoid, saponin, tannin dan fenolik yang dapat berperan sebagai
antibakteri, mengurangi inflamasi, mengurangi kelenjar sebum dan
melembabkan kulit. Tujuan penelitian ini melakukan analisa secara in
vitro dan in vivo aktivitas gel kombinasi ekstrak daun kelor (Moringa
oleifera L.) dan herba pegagan (Centella asiatica (L.). Urb.) atau gel
KEKP sebagai gel antijerawat.
Metode: Aktivitas antijerawat diuji secara in vitro dengan menguji
efek antibakteri terhadap P. acnes, aktivitas secara invivo dilakukan
dengan pengamatan klinis dan pengukuran sekresi sebum. Gel berisi

kombinasi ekstrak dengan berat yang sama. Dua belas sukarelawan
yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi mengikuti uji secara in
vivo untuk mengetahui keamanan dan manfaat gel KEKP.
Hasil: Pada konsentrasi pengenceran 0,78% menunjukkan diameter
daya hambat 10,4 mm. Medikline sebagai kontrol positif memberikan
hasil yang lebih baik jika dibandingkan gel KEKP dengan diameter
hambat minimal sebesar 16,6 mm. Perbaikan secara klinis dinilai
dari berkurangnya tanda inflamasi, jumlah papul, pustule, nodul
dan perubahan kadar sebum yang diukur menggunakan alat skin
analysis.
Simpulan: Hasil penelitian menunjukkan gel antijerawat KEKP secara
invitro memiliki aktivitas antibakteri, dan secara invivo menunjukkan
perbedaan klinis yang nyata.

Kata kunci: Moringa oleifera L., Centella asiatica (L). Urban, gel antijerawat, antibakteri, analisis kulit
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PENDAHULUAN
Jerawat merupakan salah satu masalah kulit yang
umum dijumpai dalam kehidupan sehari - hari.
Meskipun jerawat bukan penyakit yang menyebabkan kematian dan gangguan kesehatan yang serius,
pada kenyataannya masalah psikologis sering

Open access: http://isainsmedis.id/

dialami oleh mereka yang mempunyai masalah
jerawat, seperti menyebabkan depresi atau hilangnya rasa percaya diri seseorang.1,2 Penyebab jerawat
sampai dengan saat ini belum diketahui dengan
pasti, tetapi empat faktor yaitu hiperkeratinisasi
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folikel, hipersekresi sebum, proses inflamasi kronis
pada kelenjar sebasea dan kolonisasi bakteri
Propionibacterium acne telah diyakini berkontribusi besar menjadi penyebab jerawat. Hal ini
dikarenakan bakteri P. acnesmampu memproduksi
faktor kemotaktik yang menyebabkan terjadinya
akumulasi netrofil pada daerah lesi jerawat. Setelah
terjadi fagositosis oleh netrofil, enzim lisosom
dan ROS akan dilepas dan keadaan ini mampu
memprovokasi respon imun dan reaksi inflamasi.3
Sampai saat ini, belum ada penanganan jerawat
yang paling tepat. Pemberian antibiotik terbukti
efektif untuk mengatasi jerawat, namun resistensi
antibiotik yang semakin meluas menjadi masalah
penting diseluruh dunia.4,5 Bahan alam yang
mempunyai efek antibiotik dapat menjadi jawaban
atas masalah tersebut diantaranya adalah tanaman
kelor (Moringa oleifera Lam.) dan pegagan (Centella
asiatica (L.).Urb.). Selain efek sebagai antibiotik,
kombinasi kedua tanaman tersebut diduga mampu
mempercepat penyembuhan jerawat dan memperbaiki kondisi sebum.
Tanaman kelor (Moringa oleifera Lam.) telah
banyak diteliti dan terbukti mempunyai banyak
manfaat baik daun, bunga maupun bijinya. Selain
kaya dengan kandungan gizinya, ternyata mampu
memberikan hasil yang baik untuk pengobatan
antibakteri baik gram positif dan negatif, antiinflamasi, antiulser, dan anti jamur.6,7,8,9 Pada penelitian
yang telah dilakukan sebelumnya, senyawa yang
terkandung dalam ekstrak daun kelor telah terbukti
mampu meningkatkan kelembaban kulit, berperan
pula sebagai anti aging karena kandungan anti
oksidannya yang tinggi dan mampu mengurangi
sekresi kelenjar sebum sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan jerawat.10
Pegagan (Centella asiatica (L.).Urb.) dalam
banyak penelitian juga menunjukkan aktivitas
sebagai antibakteri baik gram positif dan beberapa gram negatif.11,12 Mekanisme kerja pegagan
yaitu melalui kemampuan menstimulasi proliferasi
fibroblast intraseluler, meningkatkan sintesa kolagen pada jaringan kulit dan juga meningkatkan
kekuatan tarikan kulit yang baru terbentuk serta
menghambat fase inflamasi pada bekas luka hipertrofik dan keloid.13,14 Hal ini sangat baik untuk
penanganan jerawat karena kebanyakan kasus pada
proses penyembuhan jerawat disertai terbentuknya
kerompeng dan scar. Disamping itu pegagan
pernah diteliti mempunyai efek antibakteri terhadap Propionibakterium acnes dan menunjukkan
hasil MIC (mg/dl) adalah 5 sedangkan MBC dalam
mg/dl adalah >5.15 Pegagan pada konsenterasi
0.5% dikatakan telah mampu menyembuhkan luka
dengan baik.16
Bentuk sediaan ikut berperan dalam keberhasilan penanganan jerawat. Sediaan dalam
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bentuk gel banyak digunakan karena sifat gel yang
mudah menguap sehingga mudah mengering dan
membentuk lapisan yang mudah dicuci, serta tidak
mengandung minyak sehingga sediaan gel cocok
untuk terapi topikal pada jerawat terutama penderita dengan tipe kulit berminyak karena tidak akan
memperparah kondisi jerawat dan dapat mengurangi resiko timbulnya peradangan lebih lanjut
akibat akumulasi minyak pada pori-pori kulit17
Manfaat daun kelor dan herba pegagan yang
keduanya diyakini memiliki aktivitas sebagai
antibakteri, antioksidan tinggi, anti inflamasi dan
kemampuannya mempercepat penyembuhan luka
sangat dibutuhkan untuk penatalaksanaan jerawat,
namun pada penelitian tersebut kombinasi ekstrak
daun kelor dan pegagan dalam bentuk sediaan
kosmetik belum dilakukan sehingga data penelitian baik secara in vitro maupun in vivo kombinasi
kedua tanaman tersebut juga belum ada. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kombinasi ekstrak daun kelor (Moringa
oleifera Lam.) dan herba pegagan (Centella asiatica
(L.). Urb.) secara in vitro dan in vivo sebagai gel
anti jerawat.

METODE
Penelitian ini melakukan dua jenis uji yaitu uji
gel antijerawat secara in vitro dan in vivo. Jenis
uji kedua menggunakan penelitian eksperimental
dengan metode Randomized Control Trial. Variabel
yang diukur adalah konsentrasi ekstrak, formula
gel, parameter fisik dan kimia sebagai variabel independen, dan tingkat keparahan jerawat (komedo,
papul, nodul, pustule, kista dan scar), dan sekresi
sebum sebagai variabel dependen.
Populasi dalam penelitian ini adalah wanita usia
20 – 35 tahun yang menjadi pasien di klinik Duta
Medika Bogor sebanyak 12 orang yang memenuhi
kriteria inklusi dan eksklusi. Penentuan jumlah
sampel berdasarkan penelitian in vivo sebelumnya yang dilakukan minimal pada 6 sukarelawan. Kriteria inklusi adalah wanita yang berusia
20 – 35 tahun yang menjadi pasien di klinik Duta
Medika, Bogor, sehat, mempunyai kulit normal
atau berminyak dan berjerawat pada area muka.
Menghentikan penggunaan produk antijerawat
lain 1 minggu sebelum dan selama penelitian dan
bersedia mengikuti penelitian dengan menandatangani surat pernyataan setelah mendapat
penjelasan (informed consent). Sedangkan kriteria
eksklusi adalah wanita dengan kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, penderita dermatitis
atopik dan pioderma, wanita hamil, pengguna obat
kelompok anti inflamasi non steroid, androgen,
kortikosteroid, penderita hiperandrogenisme dan
pengguna kontrasepsi hormonal.
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Instrumen penelitia yang digunakan yakni
Viscometer Brookfield sebagai parameter fisik
untuk menentukan viskositas larutan dan oven yang
akan digunakan untuk menguji stabilitas formula
yang disimpan pada suhu 40°C, selama 3 bulan; pH
meter sebagai parameter kimia untuk menentukan
pH gel; dan kondisi sebum, dengan alat skin analysis EH 900U sebagai parameter efektivitas. Data
aktivitas antibakteri secara in vitro akan dianalisa
dengan menggunakan uji paired test dengan = 5%
untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak
daun kelor yang dikombinasikan dengan ekstrak
pegagan terhadap pertumbuhan bakteri P. acnes.
Data yang diperoleh akan diolah secara manual dan
dengan bantuan komputer. Hasil pengolahan data
akan disajikan dalam bentuk teks, tabel dan atau
gambar.
Prosedur penelitian dilakukan dengan cara
sebagai berikut: uji in vitro dilakukan dengan cara
menguji antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri
P. acnesdengan dua metode yaitu cakram dan
sumuran. Skrining ekstrak menggunakan metode
cakram dan pengujian gel dari ekstrak tunggal
daun kelor (Moringa oleifera Lam.), ekstrak tunggal herba pegagan (Centella asiatica (L.). Urb.) dan
kombinasi ekstrak daun kelor (Moringa oleifera
Lam.) dengan herba pegagan (Centella asiatica (L.).
Urb.) menggunakan metode sumuran. Pengujian
baik skrining maupun dalam bentuk sediaan gel
digunakan kedua metode dan diambil hasil yang
paling jelas. Sebagai kontrol positif digunakan
tetrasiklin 1mg/ml. Hasil uji antibakteri yang
menunjukkan diameter zona hambat minimal
dipilih untuk dijadikan kombinasi ekstrak sediaan
dalam bentuk gel. Gel dengan konsentrasi terpilih
dilakukan uji parameter mutu fisik dan kimia, serta
uji stabilitas selama 3 bulan pada 3 kondisi suhu.
Gel dengan hasil stabilitas baik selanjutnya dilakukan uji keamanan dan manfaat secara in vivo.
Uji keamanan dilakukan kepada sukarelawan secara subjektif dengan menjawab beberapa
pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak dengan
maksud agar sukarelawan tidak mengalami kesulitan dalam menjawab dan paham dengan apa yang
dimaksud dalam pertanyaan tersebut. Secara objektif dilakukan dengan metode Repeated Opened
Patch Test (ROPT) untuk mengetahui reaksi alergi
dan iritasi. Uji manfaat dilakukan dengan cara
melakukan uji klinis terhadap dua belas sukarelawan wanita usia 20 – 35 tahun dalam kurun waktu
satu bulan sesuai dengan regenerasi kulit yang
berlangsung kurang lebih 28 hari di Klinik Duta
Medika. Parameter uji manfaat secara objektif
dilakukan dengan mengevaluasi jenis kulit, tanda
inflamasi, jumlah papule dan jumlah nodule yang
diamati secara langsung dengan menggunakan
magnifying lampu sedangkan produksi sebum
Published by DiscoverSys | Intisari Sains Medis 2019; 10(3): 629-636 | doi: 10.15562/ism.v10i3.351

dilakukan dengan alat skin analyzer high resolution
EH – 990U 5MP. Uji manfaat juga dievaluasi secara
subjektif dengan menjawab beberapa pertanyaan
dengan jawaban ya atau tidak. Pertanyaan dibuat
untuk mengetahui apakah pertumbuhan jerawat
dipengaruhi faktor lain seperti riwayat dalam
keluarga mempunyai gangguan jerawat, psikis,
hormone menstruasi, mencoba beberapa produk
kosmetik, dan kebersihan muka. Sebelum dilakukan pengujian in vivo, sukarelawan diberikan
penjelasan dan menandatangani informed consent.
Ethical clearance pada penelitian ini diperoleh
dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Izin penelitian didapatkan dari Balai Penelitian
Tanaman Aromatik (Balitro) Bogor untuk penapisan
fitokimia, PT. Inticosmetic, Jakarta untuk formulasi
gel dan pengujian organoleptik, fisik, kimia dan
uji stabilitas, Q-Lab Fakultas Farmasi Universitas
Pancasila untuk menguji in vitro aktivitas antibakteri, dan Klinik Duta Medika – Cileungsi – Bogor
untuk melakukan uji keamanan dan manfaat.

Hasil
Pada penelitian ini, uji in vitro dilakukan untuk
mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak daun kelor
dan ekstrak herba pegagan dalam menghambat
pertumbuhan mikroba. Pengujian daya hambat
dilakukan dengan dua metode yaitu metode cakram
maupun sumuran. Diameter yang terbentuk termasuk diameter cakram. Pada metode cakram menggunakan diameter 6 mm dan pada konsentrasi 25%
atau berat 25 gram kedua ekstrak menunjukkan
hasil zona hambat 6 mm sehingga pada konsentrasi tersebut kedua ekstrak tidak mempunyai daya
hambat terhadap bakteri. Uji diameter pada metode
sumuran adalah 8 mm yang menunjukkan sebagai
antibakteri sudah tidak memiliki daya hambat.
Hasil penelitian menunjukkan pemeriksaan aktivitas antibakteri kedua ekstrak memiliki penghambatan terhadap mikroba P. Acnes pada konsentrasi
pengenceran ≥ 50% pada berat ekstrak 1 gram.
Ekstrak daun kelor pada konsentrasi pengenceran
50% dengan berat 1 gram atau 0,5 gram memiliki
diameter daya hambat terhadap P.acne 8,4 mm dan
herba pegagan pada konsentrasi yang sama dengan
berat 0,5 gram mempunyai aktivitas antibakteri
10,6 mm.
Studi in vitro ini juga menguji formula yang
mempunyai daya hambat paling minimal dengan
pembuatan gel kombinasi yang berisi ekstrak daun
kelor dan ekstrak herba pegagan dalam empat
formula dan perbandingan ekstrak 1:1 (Tabel 1).
Hasil diameter daya hambat minimal setiap formula
ditunjukkan Tabel 2.
Sediaan gel Kombinasi Ekstrak Daun Kelor dan
Herba Pegagan (KEKP) yang baru dibuat dilakukan
evaluasi gel yang memenuhi persyaratan fisika dan
631
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Tabel 1 Formula Gel KEKP
Formula ( gram )

Bahan

FI

F2

F3

F4

F5

-

0,25

0,5

1

1,5

Ekstrak daun kelor
Ekstrak herba pegagan

-

0,25

0,5

1

1,5

Carbopol 940

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

TEA

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Propilen glikol
Aquadest

10

10

10

10

10

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

Tabel 2 Pemeriksaan aktivitas antibakteri F1, F2, F3, F4, F5 gel KEKP

GEL KEKP

F5
1,5 g/mL
DDH (mm)
DDH (mm)
P. acnes

Konsentrasi
pengenceran

DDH (mm)
DDH (mm)
P. acnes

DDH (mm)
DDH (mm)
P. acnes

F4
1g/mL
Konsentrasi
pengenceran

F3
0,5 g/mL
Konsentrasi
pengenceran

DDH (mm)
DDH (mm)
P. acnes

Konsentrasi
pengenceran

F2
0,25 gr/mL

DDH (mm)
P. acnes

Konsentrasi

SAMPEL

F1
Kontrol (-)

100

8

100

8

100

8

100

8

100

24,6

50

8

50

8

50

8

50

8

50

19,9

25

17,1

12,5

16,8

6,25

15,6

3,125

13,7

1,56

11,6

0,78

10,4

0,078

8

Tabel 3 Uji parameter fisika
Organoleptik
Blanko
Formula

Warna

Bentuk

Bau

J

SP

TB

I
Sampel

II
III

Homogenitas

Viskositas (Cps)

F5
Warna

Bentuk

Bau

CJ

SP

AK

CJ

SP

AK

CJ

SP

AK

Blanko

F5

Blanko

F5

Homogen Homogen

340,62

311,40

Homogen Homogen

340,04

310,99

Homogen Homogen

340,27

309,83

J=Jernih, CJ= Coklat Jernih, SP=Semi Padat, TB=Tidak Berbau, AK=Aroma Khas

Tabel 4 Uji parameter kimia
pH
Formula
Sampel
Rata-rata

Blanko

F5

I

4,53

5,67

II

4,65

5,71

III

4,60

5,75

4,59

5,71

kimia. Parameter yang digunakan untuk evaluasi
adalah parameter fisika yang meliputi pemeriksaan
632

secara organoleptik terhadap bentuk, warna, bau,
homogenitas dan viskositas (Tabel 3), sedangkan
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Tabel 5 Uji cemaran mikroba
Pengenceran

Jumlah koloni ( Cfu/gr)

10

0

-1

0
10-2

0
0

10-3

0
0

10

0

-4

0
10

0

-5

0
10-6

0
0

10

0

-7

0
Kontrol Negatif

0

Kesimpulan

<10

Tabel 6 Hasil uji keamanan pada kulit
Sukarelawan
Metode

Iritasi

ROPT

Alergi

N

%

N

%

0

0,0

0

0,0

Keterangan: N= jumlah relawan dengan respon positif

Tabel 7 Hasil uji manfaat gel KEKP
Keadaan awal
Sukarelawan

Jenis
kulit

IAN

Keadaan akhir

Komedo

Papul/
Pustul

Nodul

Score

Jenis
kulit

Papul/
Komedo Pustul Nodul Score

Oily

23

27

12

62

Oily

14

12

3

29

DMR

N/O

18

11

7

36

N/O

10

5

3

18

IRA

N/O

13

8

15

36

N/O

7

4

9

20

IDN

N/O

25

50

3

78

Oily

14

18

-

32

MIR

Oily

8

18

8

34

Oily

5

10

2

17

DPN

Oily

7

15

12

34

Oily

5

7

4

16

VHT

N/O

3

8

12

23

N/O

3

2

3

8

EKT

N/O

10

40

4

54

N/0

6

11

-

17

NTR

N/O

5

30

5

40

N

3

13

2

18

MAR

Oily

3

10

5

18

Oily

3

4

2

9

AHY

Oily

8

15

15

38

Oily

2

6

4

12

RTR

N/O

8

5

10

23

N/O

3

2

3

Keterangan: (Lehmann Grading System)= Klasifikasi jerawat nilai total < 30 = ringan, 30 s.d 125 = sedang, > 125 = berat

parameter kimia dievaluasi dengan pemeriksaan
pH (Tabel 4). Uji cemaran mikroba yang dilakukan
pada penelitian ini menunjukkan sediaan gel KEKP
pada semua pengenceran menghasilkan angka
Published by DiscoverSys | Intisari Sains Medis 2019; 10(3): 629-636 | doi: 10.15562/ism.v10i3.351

8
17

0 dengan kesimpulan hasil < 10Cfu/gr seperti yang
ditunjukkan pada Tabel 5.
Uji in vivo gel antijerawat kombinasi KEKP ini
dilakukan dengan uji keamanan dan manfaat yang
633
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melibatkan sukarelawan yang telah memenuhi
kriteria inklusi dan ekslusi, Hasil uji kemanan gel
yang dilakukan dengan metode Repeated Open
Patch Test (ROPT) secara objektif pada dua belas
sukarelawan tidak didapatkan reaksi alergi maupun
iritasi pada saat pengolesan 1 jam, 24 jam, maupun
48 jam pasca pengolesan KEKP (Tabel 6). Hasil
pengamatan secara klinis terhadap komedo, jumlah
papul - pustul, dan jumlah nodul yang telah dioles
gel kombinasi selama 28 hari terbukti bermanfaat
dalam memperbaiki derajat keparahan jerawat,
seeperti yang ditunjukkan pada Tabel 7. Hasil uji
secara objektif gel kombinasi KEKP, tetapi jenis
kulit secara klinis tidak mengalami perubahan.
Pengamatan pada 12 sukarelawan pada saat awal
terdapat 9 orang dengan klasifikasi jerawat derajat sedang dan 3 orang dengan klasifikasi derajat
ringan. Setelah dilakukan pengolesan gel kombinasi secara teratur setiap hari selama 28 hari, derajat tingkat keparahan pada sukarelawan berubah,
sebanyak 11 sukarelawan dengan klasifikasi derajar
ringan dan 1 orang sukarelawan dengan klasifikasi
derajat sedang.

DISKUSI
Hasil penelitian skrining fitokimia menunjukkan
bahwa ekstrak daun kelor dan herba pegagan
mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu
alkaloid, saponin, tannin, fenolik, flavonoid, triterpenoid, steroid, dan glikosida. Hal ini membuktikan bahwa ekstrak daun kelor dan herba pegagan
merupakan tanaman yang mempunyai kandungan
antioksidan yang tinggi.5,8,9,14,15 Kemampuan menghambat aktivitas bakteri didapatkan dari senyawa
alkaloid, flavononoid, tannin, saponin, dan fenolik.1,4 Sedangkan kandungan steroid mampu
mengurangi reaksi inflamasi yang menyertai
jerawat.4 Kombinasi kandungan senyawa – senyawa
dari kedua ekstrak dapat digunakan sebagai antijerawat dengan mekanisme kerja sesuai dengan
etiopatogenesis jerawat yaitu melalui penghambatan bakteri Propionibacterium acnes (P. acnes),
menekan proses inflamasi sehingga jumlah papul,
pustul, nodul, rasa nyeri berkurang dan perubahan
kadar sebum.1,4,5
Pada penelitian ini, uji in vitro dilakukan untuk
mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak daun kelor
dan ekstrak herba pegagan dalam menghambat
pertumbuhan mikroba. Metode pemeriksaan
aktivitas antibakteri menggunakan sumuran dan
cakram. Pada pengujian, penggunaan metode
sumuran lebih dipertimbangkan dikarenakan pada
metode cakram, dimana sampel berupa cairan
semi gel, saat diletakkan diatas media menyebabkan difusi cairan ke dalam paper meluber
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dan mempengaruhi zona hambat yang terbentuk
sehingga data yang digunakan adalah hasil dari
pengujian dengan menggunakan metode sumuran
dikarenakan zona yang terbentuk lebih jelas.
Dari hasil penelitian yang membuktikan bahwa
kedua ekstrak mempunyai aktivitas antibakteri
pada berat yang sama yaitu 0,5 gram, dilakukanlah uji percobaan formula kombinasi dengan
berat dibawah nilai skrining dengan tujuan
untuk mengetahui kemungkinan terjadinya efek
sinergi jika kedua ekstrak dikombinasikan. Uji ini
dilakukan dengan cara membuat gel kombinasi
yang berisi ekstrak daun kelor dan ekstrak herba
pegagan dalam empat formula dengan perbandingan ekstrak 1:1. Formula yang digunakan
adalah formula dengan berat ekstrak 0,25 gram
(F2), 0,5 gram (F3), 1 gram (F4), dan 1,5 gram
(F5) dengan tujuan untuk mengetahui formula
yang mempunyai daya hambat paling minimal
(Tabel 1). Dari Tabel 2 didapatkan, F1 merupakan kontrol negatif yang berisikan gel yang tanpa
berisi kedua ekstrak. Kontrol negatif digunakan
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh basis
gel terhadap pertumbuhan bakteri uji, sehingga
dapat diketahui bahwa aktivitas yang ditunjukan
oleh ekstrak ialah zat yang terkandung dalam
sampel bukan berasal dari basis gel yang digunakan. Hasil diameter daya hambat pada kontrol
negatif adalah 8 mm sehingga dapat dipastikan
basis gel tidak mempunyai aktivitas sebagai
antibakteri. Pada F2 dengan berat ekstrak lebih
rendah dari skrining yaitu 0,25 gram membuktikan efek sinergi kedua ekstrak tidak terjadi
dan menghasilkan diameter sumuran 8 mm
sehingga dipastikan pada F1 tidak mempunyai
daya hambat terhadap P. acnes. Pada pemeriksaan F2 dengan berat ekstrak sesuai dengan
hasil skrining yaitu 0,25 gram ternyata pada saat
dikombinasikan dalam bentuk gel tidak mempunyai efek sebagai antibakteri terhadap P. acnes,
diameter daya hambat yang terbentuk adalah
8 mm. Pada F3 dengan berat kedua ekstrak diperbesar menjadi 0,5 gram terbukti tidak memiliki
aktivitas antibakteri terhadap P. acnes dengan
diameter daya hambat yang dihasilkan adalah
8 mm. Pada F4 dengan berat ekstrak diperbesar
sampai dengan dua kali dari hasil skrining yaitu
1 gram tidak menunjukkan aktivitas antibakteri
dengan hasil diameter daya hambat 8 mm. F5
dengan berat kedua ekstrak sama yaitu masing–
masing 1,5 gram pada pengenceran 0,78 mempunyai efek penghambatan terhadap bakteri P. acnes
dengan diameter daya hambat minimalnya adalah
10,4 mm. Hasil tersebut membuktikan bahwa
berat sebenarnya dari kombinasi kedua ekstrak
yang sudah mampu menunjukkan aktivitas
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antibakteri adalah 0,78 dari 3 gram yaitu sebesar
2,34 gram. Berat tersebut termasuk kandungan
maltodextrin 10% sehingga berat murni kedua
ekstrak yang sebenarnya adalah 2,11 gram.
Kedua ekstrak jika dalam bentuk ekstrak tunggal mempunyai aktivitas antibakteri yang berbeda
saat dibuat dalam bentuk sediaan.15 Sebagai ekstrak
tunggal dengan pengenceran 50% dengan berat
ekstrak 1 gram menunjukkan aktivitas zona hambat,
tetapi pada saat dalam bentuk gel zona hambat tidak
terbentuk hal ini dikarenakan basis dari gel dapat
mempengaruhi aktivitas bahan aktif pada ekstrak.
Oleh karena itu, sediaan gel Kombinasi Ekstrak
Daun Kelor dan Herba Pegagan (KEKP) yang
baru dibuat dilakukan evaluasi gel. Evaluasi terhadap gel KEKP dapat diformulasi menjadi gel yang
memenuhi persyaratan mutu fisika dan kimia. Gel
KEKP pada uji stabilitas menunjukkan hasil yang
stabil. Sediaan tetap homogen tidak ada perubahan
bentuk, warna, dan bau. Pengujian viskositas gel
sediaan yaitu dengan rentang antara 300-350 cPs.
Sediaan gel memiliki rata-rata pH 5,71. Hasil uji pH
gel KEKP, dimana nilai pH tersebut sesuai dengan
pH kulit yang berada pada rentang 4,5-6,5 sehingga
gel dapat digunakan dengan aman pada kulit wajah
dan tidak menimbulkan iritasi. Uji in vitro cemaran
mikroba terhadap gel kombinasi ekstrak daun kelor
dan herba pegagan menunjukkan angka lempeng
total <10 Cfu/gr sehingga gel tidak terkontaminasi
oleh bakteri.
Penelitian in vivo gel antijerawat KEKP ini
dilakukan dengan uji keamanan dan manfaat pada
dua belas orang sukarelawan yang memenuhi kriteria inklusi yaitu berjenis kelamin wanita, berusia
25-35 tahun, belum menopause, tidak merokok, memiliki kulit yang sehat, tidak menderita
dermatitis, tidak menderita penyakit kronis, dan
bersedia untuk mengikuti penelitian hingga selesai. Gel kombinasi yang stabil diberikan kepada
seluruh sukarelawan untuk digunakan selama
28 hari. Informed concern sudah diberikan sebelum
dilakukan uji terhadap sukarelawan. Uji keamanan
dilakukan dengan metode Repeated Open Patch
Test (ROPT) dan dilakukan pengamatan pada
1, 24, 48, 72 jam di tempat yang telah dioles gel
KEKP untuk mengetahui reaksi alergi maupun
iritasi. Gel kombinasi terbukti aman pada dua belas
sukarelawan dilanjutkan pengolesan secara teratur
pagi dan sore selama 28 hari. Pengamatan dan
penilaian dilakukan seminggu sekali dan dinilai
secara keseluruhan pada hari ke 28. Gel kombinasi
menunjukkan perbaikan klinis pada kedua belas
sukarelawan dari jumlah komedo, papul – pustul
dan nodul.15,17 Jenis kulit tidak berubah meskipun
kondisi jerawat para sukarelawan sudah membaik.
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SIMPULAN
Ekstrak serbuk dan gel kombinasi ekstrak daun
kelor dan herba pegagan mempunyai aktivitas
antibakteri terhadap Propinobacterium acnes.
Pada saat dikombinasi dalam bentuk gel memerlukan berat yang lebih besar dibandingkan dalam
bentuk serbuk tunggal yang hanya dilarutkan
dengan NaCL. Gel yang mengandung kombinasi
ekstrak daun kelor dan ekstrak herba pegagan
dapat diformulasi menjadi gel yang memenuhi
persyaratan mutu fisika dan kimia. Gel dengan
kombinasi ekstrak daun kelor dan herba pegagan
terbukti aman secara klinis terhadap sampel penelitian. Gel dengan kombinasi ekstrak daun kelor
dan herba pegagan terbukti secara visual memperbaiki tingkat keparahan jerawat dan mampu secara
laboratoris menurunkan kadar sebum. Penelitian
ini masih banyak keterbatasan, sehingga besar
harapan agar dapat menjadi dasar untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Perlu dilakukan
penelitian selanjutnya untuk mengetahui efek gel
terhadap efek melembabkan, pengecilan pori-pori
kulit dan elastisitas kulit setelah penggunaan gel
ekstrak daun kelor dan herba pegagan. Pada penelitian selanjutnya, perlu ditambahkan parfum agar
sediaan tidak berbau khas ekstrak, dan pengawet
pada formula gel untuk menghindari kontaminasi
mikroba.
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