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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

  Pada penelitian ini dilakukan rancangan penelitian secara kuantitatif 

(eksperimental), yaitu dengan membandingkan pengaruh variasi kadar minyak biji 

gandum  dengan kombinasi titanium dioksida, oktil metoksisinamat, dan butil 

metoksidibenzoilmetana dalam basis vanishing cream terhadap karakteristik fisik 

(organoleptis, homogenitas, viskositas, dan daya sebar), karakteristik kimia (pH), 

serta nilai SPF sediaan krim tabir surya. 

4.2 Variabel Penelitian 

4.2.1  Variabel Bebas 

Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu penggunaan minyak biji 

gandum  dengan variasi kadar 2,5%, 5%, dan 7,5%. 

4.2.2. Variabel Tergantung 

Penelitian ini menggunakan variabel tergantung yaitu karakteristik fisik 

(organoleptiis, homogeniitas, viskosiitas, dan daya sebar), karakteristik kimia 

(pH) serta uji SPF. 

4.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

4.3.1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Sediaan Farmasi 

Sintesis dan Laboratorium Kimia Terpadu Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.3.2. Waktu Penelitian 

 Dilakukan pada bulan Mei 2018 sampai dengan  Juli 2018 

4.4. Bahan 

Bahan yang digunakan diantaranya minyak biji gandum sebagaii sumber 

identifikasii, titanium dioksida, oktil metoksisinamat, dan butil 

metoksidibenzoilmetan, asam stearat, triietanolamin, vaselin album, isopropil 

miiristat, butil hidroksi toluen, gliserin, Na-EDTA, serta niipasol dan niipagin. 
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4.5. Alat 

Alat-alat yang digunakan diantaranya pH meter Basic 20+ (Crison), neraca 

analitik digital (Metler toledo), peralatan uji viskositas (Brookfield Engineering 

Labs. Inc), peralatan uji daya sebar, steroglass hot plate (Daihan Labtech CO., 

LTD), cawan penguap, waterbath, mortir dan stamper, serta alat gelas (beker 

glass gelas, batang pengaduk, corong, gelas arloji, dan labu ukur). 

4.6. Metode Kerja 

Pada peneliitian mengetahui pengaruh variasi penambahan konsentrasi 

kadar minyak biji gandum  pada formula 1 (2,5%), formula 2 (5%), formula 3 

(7,5%) terhadap karateristik  fisik, kimia, dan nilai SPF pada sediaan krim tabir 

surya secara in vitro dengan spektrofotometer. 
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Gambar 4.1 Alur Kerja Penelitian 
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4.7 Pembuatan Krim 

Pada pembuatan sediaan krim dengan tipe minyak dalam air (m/a). 

Pertama-tama timbang semua bahan dan membuat morti panas. Masukkan fase 

minyak kedalam cawan: minyak biji gandum, titanium dioksida, iso 

propilmiristat, vaselin album, asam stearat, butil hidroksi toluene, dan nipasol. 

Lebur diatas waterbath ad mencair pada suhu 70°C.  Setelah fase minyak 

melebur, masukkan oktil metoksisinamat dan butil metoksidibenzoilmetan 

kedalam campuran tersebut aduk ad homogen. Kemudian masukkan fase air 

kedalam cawan: trietanolamin, Na EDTA, gliserin, nipagin, dan air lebur fase 

tersebut diatas waterbath pada suhu yang sama 70°C. Setelah kedua fase tersebut 

melebur, masukkan fase air kedalam fase minyak diatas waterbath, aduk ad 

homogen. Turunkan campuran tersebut dari waterbath, tuangkan ke dalam mortir 

panas yang telah dibuat, aduk konstan ad homogen dan membentuk massa krim 

tipe minyak dalam air (m/a) yang baik. 
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Timbang bahan (minyak biji gandum, titanium dioksida, oktil 

metoksisinamat, butil metoksidibenzoilmetan, trietanolamin, 

nipagin, nipasol, isopropil miristat, gliserin, butil hidroksi 

toluene, Na EDTA, asam stearat, dan vaselin album) 

Fase air: 

Trietanolamin + Nipagin + Gliserin 

+ Na EDTA + Aquadest 

Fase minyak: 

Minyak Biji Gandum + Titanium 

Dioksida + Isopropil Miristat + 

Asam Stearat + Vaselin Album + 

Nipasol + Butil Hidroksi Toluene  

Masukkan bahan-bahan kedalam 

cawan dan lebur diatas WB ad 

mencair sampai suhu ± 70°C 

Masukkan bahan-bahan kedalam 

cawan dan lebur diatas WB ad 

mencair sampai suhu ± 70°C 

 

Masukkan Oktil Metoksisinamat dan 

Butil Metoksidibenzoilmetan dalam 

fase minyak diatas WB, aduk ad 

homogen 

Masukkan fase air kedalam fase minyak diatas WB, aduk hingga 

homogen. Setelah itu turunkan cawan diatas WB, masukkan 

campuran ke dalam mortir hangat  aduk konstan ad homogen dan ad 

membentuk massa krim M/A yang baik  

Gambar 4.2 Cara Pembuatan Krim 
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4.8  Rancangan Formula 

Pada penelitian inii terdapat 4 formula krim tabir surya dengan bahan aktif 

minyak biji dengan variasi kadar yang berbeda, kombinasi dengan titanium 

dioksida, oktil metoksisinamat, dan butil metoksidibenzoilmetan, spesifikasi 

produk dapat dilihat pada (tabel IV.1).  

4.8.1 Formula Krim Tabir Surya 

Proses formulasi sediaan krim tabir surya dibuat scale up sebanyak 100 g 

dengan tiga kali replikasi. Jumlah bahan yang digunakan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel IV. 1 Formula Krim Tabir Surya 

Bahan Fungsi 

Konsentrasi % 

Kontol 

negatif 
F1 F2 F3 

Minyak Biji Gandum Bahan aktif 0 2,5 5 7,5 

Titanium Dioksida  Bahan aktif 3 3 3 3 

Oktil Metoksisinamat Bahan aktif 5 5 5 5 

Butil Metoksidibenzoil 

metana 

Bahan aktif 3 3 3 3 

Vaselin Album Basis  2 2 2 2 

Asam Stearat Emulgator 10 10 10 10 

Trietanolamin Emulgator  1,5 1,5 1,5 1,5 

Isopropil Miristat Emolient  10 10 10 10 

Butil Hidroksi Toluen  Antioksidan  0,1 0,1 0,1 0,1 

Gliserin  Humektan  8 8 8 8 

Nipagin  Pengawet  0,18 0,18 0,18 0,18 

Nipasol  Pengawet  0,02 0,02 0,02 0,02 

Na-EDTA Chellating 

agent 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Aquadest  Pelarut  57,10 54,60 52,10 49,60 

(Anggraini, dkk., 2013) 
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4.9  Evaluaasi Sediaan 

4.9.1 Evaluasi Tipe Emulsi (m/a) 

Uji tipe emulsi pada penelitian ini menggunakan metode pewarnaan 

dengan metilen biru dengan cara ditambahkan pada sediaan yang akan diuji, aduk 

ad homogen. Jika terlihat bintik-bintik warna biru kehijauan dan menunjukkan 

warna yang homogen maka sediaan termasuk tipe emulsi m/a dan sebaliknya jika 

warna tidak homogen termasuk tipe emulsi a/m. Selain itu dilakukan uji tipe 

emulsi dengan metode pengenceran menggunakan air, bila sediaan yang diuji 

mudah larut dalam air maka sediaan termasuk tipe emlsi m/a dan sebaliknya jika 

sukar larut maka sediaan termasuk tipe a/m. 

 

4.9.2 Evaluasi Fisika 

1. Organoleptis 

Evaluasi uji organoleptis yang diilakukan terdiri dari warna, bau dan 

tekstur dari sediaan. Tekstur yang diamati adalah konsistensi dari sediaan, apakah 

memiliki tekstrur yang kaku atau lembut (Sharon, et al., 2013). 

2. Viskositas 

Pengukuran uji viskosiitas bertujuan untuk mengetahui kekentalan suatu 

sediaan krim menggunakan alat viscometer cup and bob. Dimasukan sediaan krim 

kedalam beker glass 100 ml dan diletakkan dibawah gantungan spindel. Setelah 

spindel dipasang, turunkan spindele sampai batas tercelup kedalam sediaan krim, 

nyalakan rotor sambil menekan tombol pemutar alat. Spindel dibiarkan berputar 

dan amati jarum merah pada skala, baca jarum penunjuk viskositas. Setelah 

konstan, segera catat. 

3. Daya Sebar 

 Dilakukan uji daya sebar dengan cara menimbang sediaan krim sebanyak 

1 gram, kemudian letakkan krim pada lempengan kaca yang bawahnya disertai 

skala diameter, tutup dengan lempengan kaca yang lain dan biarkan satu menit , 

setalah itu ukur diameter sebarnya dan catat hasilnya. Beban ditambah 50 gram 

dan dibiarkan selama satu menit, ukur diameternya. Dilakukan hal yang sama tiap 

satu menit tiap penambahan beban 50 gram, sampai diperoleh diameter krim yang 
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cukup untuk melihat pengaruh beban terhadap diameter sebar sediaan krim atau 

sampai didapatkan tiga kali diameter yang konstan. 

4. Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan cara ditimbang 0,1 gram, selanjutnya 

sediaan dioleskan pada kaca objek. Krim harus menunjukkan susunan yang 

homogen dan tidak terlihat adanya bintik-bintik (Depkes RI, 1985 

 

4.9.3 Evaluasi Kimia 

1. Pengukuran pH 

Evaluasi uji pengukuran pH dilakukan menggunakan alat pH meter Basic 

20+. Setelah elektroda dibilas menggunakan aquadest,  dikeringkan dengan tisu. 

Timbang 5 gram sediaan krim, encerkan menggunakan aquadest bebas CO2 ad 50 

ml, kemudian elektroda masukkan ke dalam sediaan yang telah diencerkan 

menggunakan aquadest bebas CO2, lihat yang ditunjukkan pada alat (Aswal, et 

al.,2013). Menurut SNI 16-4399-1996, tabir surya mempunyai syarat pH  yaitu 

4,5-8,0. 

 

4.9.4 Uji SPF secara in vitro dengan spektrofotometer 

1. Penyiapan sampel  

 Timbang 1 gram sediaan krim, masukkan kedalam labu ukur 100 ml 

kemudian encerkan menggunakan pelarut alkohol 96% ad garis tanda, kocok dan 

saring menggunakan kertas saring. Fitrat pertama 10 ml dibuang, pipet larutan 

alikuot sebanyak 5,0 ml menggunakan pipet volum, masukkan kedalam labu ukur 

50 ml, encerkan menggunakan pelarut alkohol 96% ad garis tanda. Pipet kembali 

larutan alikuot sebanyak 5,0 ml, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml, larutkan 

menggunakan pelarut yang sama ad garis tanda. Akan diperoleh konsentrasi 200 

ppm (Dutra et al, 2004). 

2. penentuan nilai SPF 

Pada penggukuran nilai SPF, dengan menghitung nilai absorbansi pada 

panjang gelombang daerah UV B menggunakan persamaan Mansur. Seperti yang 

kita ketahui nilai SPF hanya menunjukkan nilai perlindungan terutama terhadap 

sinar UV B dan tidak secara khusus diperuntukkan untuk melawan UV A.  Pada 

penelitian ini dilakukan pengukuran menggunakan alat spektrofotometer UV Vis  
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pada panjang gelombang 290-320 nm, dengan menggunakan alkohol sebagai 

blanko, nilai serapan dicatat tiap interval 5 nm. Nilai serapan yang diperoleh akan 

dikalikan dengan EE x I pada masiing-masiing interval. Dimana EE x I yang 

diperoleh dikalikan dengan faktor korksi yang akhirnya akan diperoleh nilai SPF 

pada masing-masim sampel. Nilai interval dapat dilihat pada tabel IV.2 sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

CF = Faktor Koreksi 

Abs = Absorbansi dari Sampel 

EE = Spektrum Efek Erytemal 

I  = Spektrum Intensitas dari Matahari 

 

Tabel IV.2 Nilai EE x I 

Panjang Gelombang (nm) EE x I 

290 0,0150 

295 0,0817 

300 0,2874 

305 0,3278 

310 0,1864 

315 0,0839 

320 0,0180 

Total 1 

 

Dilakukan uji statistik dengan metode One Way Anova dengan program 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) dengan tingkat kepercayaan 

95%, untuk mengetahui adanya perbedaan nilai SPF yang bermakna antar formula 

krim tabir surya. 

 

4.10 Analisis Data 

Pada analisis data uji organoleptis dilakukan dengan mengamati secara 

visual sediaan yang melipti warna, bau, dan tekstur. Analisis uji tipe emulsi 

dilakukan dengan metode pewarnaan dan metode pengenceran. Pada karakteristik 

uji fisik yang meliputi uji homogenitas, viskositas, dan daya sebar, karakteristik 

kimia terhadap uji pengukuran nilai  pH   serta analisis uji nilai SPF menggunaka 
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uji statistik One Way Anova dari data yang didapat dengan derajat kepercayaan α 

= 0,05. Untuk mengetahui adanya perbedaan yang bermakna antar formula dapat 

dilihat dari nilai F hitung dan F tabel. Jika F hitung > F tabel, maka terdapat 

perbrdaan yang bermakna, sehingga dilanjutkan dengan uji HSD (Honestly 

Significant Difference) untuk mengetahui data yang berbeda. 

 


