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BAB IV METODE PENELITIAN 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metodologi penelitian 

eksperimental. Membandingkan pengaruh peningkatan kadar ekstrak daun 

kemangi (Ocimum sanctum L.) sebagai tabir surya dalam basis vanishing 

cream dengan emulgator TEA dan asam stearat. 

 

4.2 Variabel Penelitian 

4.2.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan ekstrak 

daun kemangi (Ocimum sanctum L.) pada kadar 1 %, 2%, dan 3%. 

4.2.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung pada penelitian ini adalah karakteristik 

fisik, aseptibilitas sediaan dan efektivitas nilai SPF. 

 

4.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi : 

a. Krim menurut Farmakope Indonesia edisi ke IV Krim adalah bentuk 

sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut 

atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Secara tradisional telah 

digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi 

relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak dan minyak 

dalam air. Yang dapat dicuci dengan air dan lebih ditujukan untuk 

penggunaan kosmetika dan estetika (Depkes RI, 1995). 

b. Hasil ekstraksi daun kemangi (Ocimum sanctum L.) yang diperoleh dari 

daerah sekitar kota Malang dan telah diidentifikasi oleh UPT Materia 

Medica Batu. Diekstraksi dengan metode maserasi di Laboratorium 

Kimia Terpadu II Program Studi Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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c. Krim Tabir Surya ekstrak kemangi adalah sediaan topikal bentuk emulsi 

dengan ekstrak kemangi sebagai bahan aktif dan beberapa bahan 

tambahan lain seperti asam stearat sebagai penstabil emulsi, malam putih 

sebagai penstabil emulsi dan basis krim, ekstrak kemangi sebagai basis 

dan emolien krim, paraffin cair sebagai basis krim, natrium benzoat 

sebagai pengawet serta air sebagai pelarut. 

d. Uji karakteristik fisik meliputi organoleptis, pengukuran viskositas, 

pengukuran pH, cemaran mikroba, penentuan daya sebar dan 

aseptabilitas. 

 

4.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

4.4.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Sediaan 

Farmasi dan Laboratorium Kimia Terpadu II Program Studi Farmasi 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.4.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai 

dengan bulan Mei 2016. 

 

4.5 Bahan 

Daun kemangi (Ocimum sanctum) diperoleh dari daerah di sekitar 

kota Malang dan telah diidentifikasi oleh UPT Materia Medica Batu. TEA, 

Asam Stearat, Vaselin Album, Nipagin, Nipasol, Gliserin, Aquadest, 

Methanol dan Asam askorbat  diperoleh dari P.T. Bratachem. 

 

4.6 Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam praktikum kali ini meliputi pH meter 

Basic 20+ (Crison), neraca analitik digital (Meter toledo), peralatan uji daya 

sebar, peralatan uji viskositas (Rion Viscotester vT-045F), Steroglass hot 

plate (Daihan Labtech CO.,LTD), Spektrofotometri UV-Vis (Shimadzu), 

Cawan petri, mortir, stamper dan alat-alat gelas. 
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4.7 Metode Kerja 

4.7.1 Persiapan Sampel Daun Kemangi (Ocimum Sanctum L.) 

Sampel dicuci sampai bersih, kemudian ditiriskan. Selanjutnya 

diangin-anginkan pada suhu ruang ±3hari dilakukan penghancuran 

menggunakan blender kering untuk mendapatkan bubuk sampel 

(Rahmat, 2009). 

4.7.2 Proses Ekstraksi Daun Kemangi 

Proses ekstraksi dilalukan dengan cara maserasi dengan pelarut 

etanol. Pelarut etanol yang digunakan yaitu pelarut etanol teknis. 

Prosedur ekstraksi yang dilakukan yaitu sebagai berikut : sebanyak 500 

gram serbuk Kemangi direndam dalam etanol sampai volume 5 L, 

kemudian diaduk selama ± 4-6 jam lalu dibiarkan pada suhu ruang 

selama 18-20 jam. Ekstrak yang diperoleh dipisahkan dari pelarut 

menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental 

(Angelina et al, 2005). 

4.7.3 Uji Identifikasi Senyawa Golongan Tanin 

Ekstrak daun kemangi (Ocimum sanctum L.) ditimbang 0,3 

gram ditambah 10 ml aquadest panas, diaduk dan dibiarkan sampai 

temperatur kamar, lalu ditambahkan 3-4 tetes 10% NaCl, diaduk dan 

disaring. Filtrat dibagi menjadi tiga bagian masing-masing ± 3 ml dan 

disebut sebagai larutan A, B, dan C.  

a. Larutan A sebagai blanko 

b. Larutan B ditambah dengan sedikit larutan gelatin dan 5 ml NaCl 

10%, jika terjadi endapan menunjukkan adanya tannin. 

c. Larutan C ditetesi beberapa larutan FeCl₃, kemudian diamati 

perubahan warnanya, jika terjadi warna hijau kehitaman 

menunjukkan adanya tanin. 

4.7.4 Rancangan Formula 

Dalam penelitian ini terdapat 3 formula krim tabir surya ekstrak 

daun kemangi (Ocimum sanctum L.) dapat dilihat di tabel 4.1. 
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4.7.5 Komposisi Formula Vanishing Cream  

Tabel IV.1 Formula Vanishing Cream 

Bahan Fungsi 
% Penggunaan 

(%) 

Penimbangan 

Bahan  ad 200 g 

(g) 

Asam Stearat Emulgator 16 32 

Cera Alba Fase minyak 2 4 

Vaselin Album Fase minyak 8 16 

TEA Emulgator 1,5 3 

Nipagin Pengawet 0,25 0,5 

Nipasol Pengawet 0,125 0,25 

Gliserin Humektan 15 30 

Aquadest ad Pelarut Ad 100 200 

 

Tabel IV.2 Komposisi Vanishing Cream Formula  

Bahan Fungsi 
Formula I Formula II Formula III 

% G % g % g 

Ekstrak daun 

kemangi 

Bahan 

aktif 
1 2 2 4 3 6 

Vanishing 

Cream 
Basis 99 198 98 196 97 194 

 

4.8 Cara Pembuatan Krim Tabir Surya 

Proses pembuatan krim tabir surya tipe o/w dengan bahan aktif 

ekstrak daun kemangi. Dalam pemuatan krim ini dilakukan dengan cara 

inversi, dengan maksud agar sediaan yang terbentuk menghasilkan krim yang 

lebih lembut. Pertama-tama semua fase minyak: asam stearat, cera alba, 

vaselin album, dan nipasol, dilebur menjadi satu sampai cair dengan suhu 

70⁰C. Kemudian fase air: TEA, nipanin, dan gliserin yang telah dilarutkan 

dengan aquadest dicampur menjadi satu dalam beaker glass kemudian 

dipanaskan sampai suhu lebih tinggi ± 5⁰ dari fase minyak. Lalu fase air 

dimasukkan kedalam fase minyak masih dalam kondisi fase minyak berada 

diatas waterbath, aduk sampai homogen. Kemudian turunkan cawan dari 

waterbath, aduk konstan sampai terbentuk massa krim yang baik. Saat krim 

masih hangat masukkan ekstrak daun kemangi lalu aduk atau gerus sampai 



35 
 

 

homogen, sampai terbentuk massa krim tabir surya yang baik dengan tipe 

o/w. Skema cara pembuatan krim tabir surya dapat dilihat di gambar 4.2 : 

 

 

 

4.9 Uji aktivitas Sun Protection Factor  

4.9.1 Uji aktivitas Sun Protection Factor Ekstrak Daun Kemangi 

1. Penyiapan Sampel  

Sampel ekstrak kemangi 50 mg ditambahkan etanol p.a pada 

labu ukur terukur hingg 10 ml diperoleh konsentrasi 5000 ppm 

kemudian dari larutan tersebut diencerkan kembali sampai 20 ppm 

dan dilakukan uji menggunakan spektrofotometer UV-vis. 

− 
    

     
                   

− 
   

     
                  

− 
    

     
                 

 

 

Asam stearat + cera alba + 

vaselin putih + nipasol 

 

Campur di dalam cawan dan 

dilebur di atas waterbath (WB) 

ad mencair sampai suhu ± 70⁰C 

Masukkan fase air ke dalam fase minyak di atas waterbath, aduk hingga 

homogen. Setelah itu turunkan cawan dari waterbath, aduk lagi hingga 

membentuk masa krim yang baik. 

Gliserin + TEA + nipagin 

dilarutkan dalam aquadest 

Campur didalam beaker glass dan 

dilebur diatas waterbath, sampai 

suhu mencair sampai suhu ± 75⁰C 

Saat masa krim pada kondisi hangat, masukkan secara perlahan ekstrak daun 

kemangi yang sudah digerus terlebih dahulu dan aduk homogen sampai 

menjadi masa krim tabir surya yang baik. 

Gambar 4.2 Skema Pembuatan Krim 
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2. Penentuan Nilai SPF   

Nilai SPF dihitung dengan menggunakan persamaan 

matematis Mansur. Spektrum serapan sampel diperoleh dengan 

menggunakan spektrofotometer UV-vis pada panjang gelombang 290-

320 nm dengan menggunakan etanol sebagai blanko. Nilai serapan 

dicatat setiap interval 5nm dari panjang gelombang 290nm sampai 

320nm. Nilai serapan yang diperoleh dikalikan dengan EE x I untuk 

masing-masing interval. Nilai EE x I tiap interval dapat dilihat pada 

gambar II.3. jumlah EE x I yang diperoleh dikalikan dengan faktor 

koreksi akhirnya diperoleh nilai SPF dari sampel yang diuji.  

Pengolahan data penentuan nilai SPF  

a. Serapan diukur pada panjang gelombang 

290,295,300,305,310,315, 320nm 

b. Nilai serapan yang diperoleh dikali dengan EE x I untuk masing-

masing panjang gelombang yang terdapat pada gambar II.3 

c. Hasil perkalian serapan EE x I dijumlahkan. 

Hasil penjumlahan kemudian dikalikan dengan faktor koreksi 

yang nilainya 10 untuk mendapatkan nilai SPF sediaan. (Mansur, 

1986) 

 

4.9.2 Uji aktivitas Sun Protection Factor Kontrol Negatif 

1. Penyiapan Sampel Basis Vanishing Cream  

Pada 5 g basis ditambahkan etanol p.a pada labu ukur 

terukur hingg 25 ml diperoleh konsentrasi 200000 ppm kemudian 

larutan diencerkan kembali sampai 1000 ppm. Konsentrasi diukur 

serapannya dengan menggunakan spektrofotometeer UV-Vis pada 

panjang gelombang 290-380 nm dengan perubahan setiap kali 

pengamatan 5 nm.  

− 
    

     
                         

− 
    

     
                      

− 
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2. Penentuan Nilai SPF  

Nilai SPF dihitung dengan menggunakan persamaan 

matematis Dutra (2004). Spektrum serapan sampel diperoleh 

dengan menggunakan spektrofotometer UV-vis pada panjang 

gelombang 290-320 nm dengan menggunakan etanol sebagai 

blanko. Nilai serapan dicatat setiap interval 5nm dari panjang 

gelombang 290nm sampai 320nm. Nilai serapan yang diperoleh 

dikalikan dengan EE x I untuk masing-masing interval. Nilai EE x I 

tiap interval dapat dilihat pada gambar II.3 jumlah EE x I yang 

diperoleh dikalikan dengan faktor koreksi akhirnya diperoleh nilai 

SPF dari sampel yang diuji.  

Pengolahan data penentuan nilai SPF  

a. Serapan diukur pada panjang gelombang 

290,295,300,305,310,315, 

320nm 

b. Nilai serapan yang diperoleh dikali dengan EE x I untuk 

masing-masing panjang gelombang yang terdapat pada gambar 

II.3 

c. Hasil perkalian serapan EE x I dijumlahkan. 

Hasil penjumlahan kemudian dikalikan dengan faktor 

koreksi yang nilainya 10 untuk mendapatkan nilai SPF sediaan. 

(Mansur, 1986) 

 

4.9.3 Uji aktivitas Sun Protection Factor Kontrol Positif 

1. Penyiapan Sampel  

Sampel titanium dioxide 50 mg ditambahkan H₂SO4 pekat 

pada labu ukur terukur hingga 10 ml diperoleh konsentrasi 5000 ppm 

kemudian dari larutan tersebut dilakukan pengenceran dan 

konsentrasi diukur serapannya dengan menggunakan 
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spektrofotometeer UV-Vis pada panjang gelombang 290-380 nm 

dengan perubahan setiap kali pengamatan 5 nm.   

− 
    

     
                   

− 
   

     
                  

− 
    

     
                 

 

2. Penentuan Nilai SPF   

Nilai SPF dihitung dengan menggunakan persamaan 

matematis Mansur. Spektrum serapan sampel diperoleh dengan 

menggunakan spektrofotometer UV-vis pada panjang gelombang 

290-320 nm dengan menggunakan etanol sebagai blanko. Nilai 

serapan dicatat setiap interval 5 nm dari panjang gelombang 290nm 

sampai 320nm. Nilai serapan yang diperoleh dikalikan dengan EE x 

I untuk masing-masing interval. Nilai EE x I tiap interval dapat 

dilihat pada gambar II.3 jumlah EE x I yang diperoleh dikalikan 

dengan faktor koreksi akhirnya diperoleh nilai SPF dari sampel yang 

diuji. 

Pengolahan data penentuan nilai SPF  

a. Serapan diukur pada panjang gelombang 

290,295,300,305,310,315,320nm 

b. Nilai serapan yang diperoleh dikali dengan EE x I untuk 

masing-masing panjang gelombang yang terdapat pada gambar 

II.3 

c. Hasil perkalian serapan EE x I dijumlahkan. 

Hasil penjumlahan kemudian dikalikan dengan faktor 

koreksi yang nilainya 10 untuk mendapatkan nilai SPF sediaan. 

(Mansur, 1986) 

 

4.9.4 Uji Aktivitas Sun Protection Factor Krim  

1. Penyiapan Sampel Basis Vanishing Cream  

Ditimbang 5 gram masing-masing formula krim tabir surya 

dengan kadar 1%, 2%, dan 3% ditambahkan etanol p.a pada labu 
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ukur hingga 25 ml diperoleh konsentrasi 200000 ppm kemudian 

larutan diencerkan kembali sampai 1000 ppm. Konsentrasi diukur 

serapannya dengan menggunakan spektrofotometeer UV-Vis pada 

panjang gelombang 290-380 nm dengan perubahan setiap kali 

pengamatan 5 nm.  

− 
    

     
                         

− 
    

     
                      

− 
    

     
                    

 

2. Penentuan Nilai SPF  

Nilai SPF dihitung dengan menggunakan persamaan 

matematis Dutra. Spektrum serapan sampel diperoleh dengan 

menggunakan spektrofotometer UV-vis pada panjang gelombang 

290-320 nm dengan menggunakan etanol sebagai blanko. Nilai 

serapan dicatat setiap interval 5nm dari panjang gelombang 290nm 

sampai 320nm. Nilai serapan yang diperoleh dikalikan dengan EE x 

I untuk masing-masing interval. Nilai EE x I tiap interval dapat 

dilihat pada gambar II.3 jumlah EE x I yang diperoleh dikalikan 

dengan faktor koreksi akhirnya diperoleh nilai SPF dari sampel yang 

diuji.  

Pengolahan data penentuan nilai SPF  

a. Serapan diukur pada panjang gelombang 

290,295,300,305,310,315,320nm 

b. Nilai serapan yang diperoleh dikali dengan EE x I untuk 

masing-masing panjang gelombang yang terdapat pada gambar 

II.3 

c. Hasil perkalian serapan EE x I dijumlahkan. 

Hasil penjumlahan kemudian dikalikan dengan faktor 

koreksi yang nilainya 10 untuk mendapatkan nilai SPF sediaan. 

(Mansur, 1986). 
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4.10 Evaluasi Sediaan  

4.10.1 Evaluasi Tipe Emulsi o/w 

Penentuan tipe emulsi dilakukan menggunakan metode 

pewarnaan, mengamati dibawah mikroskop dan pengenceran dengan 

aquades bebas CO2. Metode pewarnaan dengan cara methylene blue  

ditambahkan pada sediaan, kemudian diaduk sampai homogen. Jika 

sediaan terlihat bintik-bintik warna biru kehijauan maka sediaan 

termasuk tipe o/w dan sebaliknya jika warna sediaan homogen maka 

termasuk tipe w/o. Metode pengamatan dibawah mikroskop dengan 

cara meletakkan krim diatas kaca preparat lalu ditetesi sedikit 

methylene blue lalu amati. Jika terlihat pada fase luar mengandung air 

fase dalam mengandung minyak maka sediaan termasuk tipe o/w dan 

sebaliknya jika terlihat pada fase luar mengandung minyak fase dalam 

mengandung air maka termasuk tipe w/o. Metode pengenceran dengan 

cara melarutkan krim menggunakan aquades bebas CO2. Jika sediaan 

larut maka termasuk tipe o/w dan sebalikmya jika sediaan tidak larut 

termasuk tipe w/o.  (dilakukan replikasi sebanyak 3 kali).  

 

4.10.2 Evaluasi Fisik Sediaan  

4.10.2.1 Organoleptis 

  Pemeriksaan organoleptis yang dilakukan meliputi warna, 

bau dan tekstur. Tekstur yang diamati adalah konsistensi dari 

sediaan (kaku atau lembut). 

4.10.2.2 Pengukuran PH  

  Pengukuran PH sediaan dilakukan dengan alat pH meter 

Basic    . Elektroda dicuci dengan aquades dan dikeringkan 

dengan tisu, dilakukan kalibrasi dengan larutan buffer standar pH 

7,0,  elektroda dicuci dan dikeringkan kembali. Ditimbang 

sebanyak 5 gram sediaan krim, kemudian diencerkan dengan 

aquades bebas CO2 sampai 50 mL. selanjutnya dilakukan 

pengukuran pH sediaan dengan cara elektroda dimasukkan ke 
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dalam sediaan dan melihat angka yang ditunjukkan alat (dilakukan 

replikasi sebanyak 3 kali).  

4.10.2.3 Viskositas 

 Pengukuran viskositas sediaan dilakukan menggunakan alat 

viscometer cup and bob. Pertama timbang krim sebanyak 150 g, 

lalu alat viscometer dinyalakan, kemudian memilih rotor yang 

sesuai lalu sediaan dimasukkan ke dalam rotor. Rotor dipasang 

pada alat, tombol pemutar alat dinyalakan, lalu jarum penunjuk 

viskositas dibaca. Jika telah konstan, segera dicatat (dilakukan 

replikasi sebanyak 3 kali).  

4.10.2.4 Penentuan Daya Sebar  

 Penentuan kapasitas penyebaran dilakukan dengan alat 

sepasang lempeng kaca dengan tebal masing-masing 3 mm. 

Metode penentuannya adalah dengan menimbang krim sebanyak 1 

gram diletakkan di atas kaca bening yang bagian bawahnya 

ditempeli kertas millimeter dengan diameter 20 cm. Selanjutnya 

sediaan ditutup dengan kaca, bagian atas penutup diberi beban 

mulai dari beban terkecil sampai yang terbesar 0 g, 1 g, 2 g, 3 g, 4 

g, 5 g dan seterusnya. Kemudian setiap penambahan beban diamati 

penyebarannya, setelah tidak ada penambahan diameter dicatat, 

dilanjutkan beban berikutnya sambil ditunggu sampai tiga beban 

dengan diameter konstan (dilakukan replikasi sebanyak 3 kali). 

4.10.2.5 Total Cemaran Mikroba (SNI 16-2897-1992) 

Contoh diencerkan dengan pengencer steril hingga 10³ 

kemudian dihomogenkan. Satu ml dari masing-masing 

pengenceran contoh dipipet ke dalam cawan petri steril secara 

duplo lalu dituangkan 12-15 ml media Plate Count Agar (PCA) 

cair. Cawan petri digoyangkan secara perlahan hingga contoh 

tercampur rata. Campuran tersebut dibiarkan memadat, kemudian 

dimasukkan ke incubator (37ºC) dengan posisi terbalik selama 24 

jam. Jumlah koloni mikroba dalam satu gram atau satu ml contoh 

dihitung dengan alat yang bernama ose untuk mengetahui jumlah 
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rata-rata koloni pada cawan petri dengan factor pengenceran yang 

digunakan. 

4.10.2.6 Evaluasi Aseptabilitas Sediaan 

Uji ini menggunakan responden yang telah mendatangani 

persetujuan untuk menjadi subjek percobaan serta telah mengerti 

prosedur penggunaan sediaan tersebut. Jumlah responden 10 orang 

perempuan dengan usia 20-23 tahun yang dipilih secara random 

atau acak. Evaluasi aseptabilitas sediaan meliputi kelembutan krim 

dioleskan, kemudian krim diratakan dan kemudahan dicuci.  

Metode evaluasi aseptabilitas : 

Responden menggunakan krim kemangi (Ocimum sanctum 

L.) pada permukaan kulit dan diminta pendapatnya tentang 

kelembutan krim dioleskan, kemudahan krim diratakan dan 

kemudahan dicuci. Untuk kriteria penilaiannya responden akan 

memberikan nilai, sebagai berikut : 

1. Kelembutan krim dioleskan  

+ : kasar  

++ : tidak lembut  

+++ : lembut  

++++ : sangat lembut  

2. Kemudahan krim diratakan  

+ : tidak bisa ratakan  

++ : sulit rata  

+++ : mudah rata  

++++ : sangat mudah rata  

3. Kemudahan dicuci  

+ : tidak bisa dicuci  

++ : sulit dicuci  

+++ : mudah dicuci  

++++ : sangat mudah dicuci  

Kemudian peneliti melakukan penghitungan skor terhadap masing-

masing aspek yang diujikan. Keterangan :  
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 Respon (+)   skor 1  

   (++)   skor 2 

   (+++)   skor 3 

   (++++) skor 4 

 

4.11 Analisa Data  

Analisa data pada pemeriksaan organoleptis dilakukan secara 

visual dengan mengamati sediaan secara langsung meliputi bau, warna dan 

tekstur yang dilakukan satu hari setelah pembuatan.  

Untuk analisa uji karakteristik fisik (viskositas, pH), aseptabilitas 

dan nilai SPF sediaan menggunakan uji One-way Anova. Dari data yang 

didapatkan analisa statistik dengan derajat kepercayaan α = 0,05. Untuk 

mengetahui formula mana yang terdapat perbedaan bermakna dilihat dari 

harga F hitung dan F tabel. Apabila hasil yang diperoleh F hitung > F tabel 

menunjukkan adanya perbedaan bermakna, sehingga dilanjutkan dengan 

uji Honestly Significant Difference (HSD) untuk mengetahui data mana 

yang berbeda. 
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Skema kerja dapat dilihat pada gambar 4.1. 

Pembuatan sediaan krim tabir surya ekstrak daun kemangi (Ocimum sanctum 

L.) dengan emulgator asam stearat dan TEA dalam basis vanishing cream. 

 

Formula I dengan 

kadar ekstrak daun 

kemangi (1%) 

 

Evaluasi Sediaan 

 

Formula II dengan 

kadar ekstrak daun 

kemangi (2%) 

Formula III dengan 

kadar ekstrak daun 

kemangi (3%) 

Uji Tipe Emulsi 

 

Uji karakteristik fisik sediaan: 

- Organoleptis (warna, 

bau, tekstur) 

- Mengukur pH sediaan 

- Daya sebar 

- Viskositas 

- Cemaran mikroba 

Uji 

aseptabilitas 
Uji penetapan 

kadar Sun 

Protection 

Factor (SPF) 

Analisis Data 

Gambar 4.1 Skema Kerja 


