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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

  

4.1   Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian eksperimental. 

Membandingkan pengaruh variasi kadar susu kuda sebagai bahan aktif dalam 

sediaan gel antibakteri dengan gelling agent carbomer terhadap sifat fisik, meliputi 

organoleptis, viskositas, daya sebar, pH, dan aktivitas antibakteri, terhadap bakteri 

Propionibacterium acnes. Metode uji aktivitas antibakteri yang digunakan adalah 

metode sumuran (hole plate method). 

 

4.2   Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Tekhnologi Sediaan 

Farmasetika Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Laboratorium 

Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

4.3   Identifikasi Variabel 

1.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah penggunaan susu kuda pada 

konsentrasi 2,5%, 5% dan 10% dengan menggunakan gelling agent carbomer 

dalam sediaan gel antibakteri.   

 

1.3.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung pada penelitian ini adalah karakteristik fisika, kimia 

dan biologis yaitu organoleptis, viskositas, daya sebar, pH, dan diameter zona 

hambat yang dihasilkan pada media agar plate metode sumuran. 

 

4.4   Alat dan Bahan Penelitian 

4.4.1 Alat Penelitian 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

pH meter Basic 20+ (Crison), neraca analitikal digital (Metter Toledo), peralatan uji 

daya sebar, perlatan uji viskositas, hot plate, dan alat-alat gelas.
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4.4.2  Bahan Penelitian 

Bahan- bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : susu kuda, 

carbomer, TEA, gliserin, nipagin, dan aquadest. Adapun untuk melakukan uji 

aktivitas bakteri dibutuhkan bakteri Propionibacterium acnes. 

 

4.5 Metode Kerja 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bagan Alur Kerja Penelitian 

 

  Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji karakterisasi 

dari bahan aktif susu kuda Sumbawa. Pengujian dilakukan dengan cara mengamati 

organoleptis dari warna dan bau, kemudian dilakukan uji pH. 

Pembuatan sediaan gel antibakteri dari susu kuda Sumbawa dengan kadar 

2,5%, 5% dan 10% menggunakan gelling agent carbomer dengan kadar 2%. 

Terdapat 3 formula gel antibakteri yang akan diuji karakteristiknya meliputi 

karakeristik fisik (organoleptis, viskositas, dan penetapan daya sebar), kimia (pH), 

Identifikasi karakteristik Susu kuda dengan dilakukan pengujian organoleptis, uji pH. 

Pembuatan sediaan gel dari susu kuda dengan kadar 2,5%, 5%, 10% menggunakan  

gelling agent Carbomer 2%. 

 

Formula II dengan 

kadar Susu Kuda 5% 

 

Formula III dengan 

kadar Susu Kuda 10% 

 

Formula I dengan 

kadar Susu Kuda 2,5% 

 

Evaluasi Sediaan 

Uji Karakterisitik Fisik 

Sediaan, meliputi : 

Organoleptis, daya sebar dan 

viskositas 

Uji Efektifitas 

Sediaan 

Antibakteri 

Analisis Data 

Uji Kimia : pH 
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dan biologi (uji aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acnes atau metode 

sumuran). Formula 1 (FI) mengandung susu kuda dengan kadar 2,5%, formula 2 

(FII) mengandung susu kuda dengan kadar 5%, dan formula 3 (FIII) mengandung 

susu kuda dengan kadar 10%.  

Masing-masing formulasi dilakukan replikasi produksi sebanyak tiga kali 

dengan bobot sediaan 200g. Setelah itu, dilakukan pengujian pada sediaan gel susu 

kuda dengan gelling agent carbomer yang telah jadi.  

 

4.5.1  Formulasi Gel Susu Kuda 

Dalam penelitian ini dibuat gel antibakteri sebanyak tiga formula dengan 

perbedaan pada variasi kadar susu kuda yaitu Formula 1 (FI)=2,5%, Formula 2 

(FII)=5%, Formulas 3 (FIII)=10% dan masing-masing formula dilakukan replikasi 

produksi sebanyak tiga kali dengan bobot sediaan 200g. Berikut adalah rancangan 

formula dari tiga formula yang akan dibuat: 

1. Formula Gel Antibakteri 

Formula gel yang digunakan sebagai acuan adalah formula skin gel pada 

Cosmetic and Toiletry Formulation second edition Vol. 2. Formula ini dipilih 

karena bahan yang terdapat dalam formula ini memiliki komponen bahan gel yang 

lengkap yakni memiliki kandungan carbomer yang dapat menunjang kerja gel 

antibakteri. 

Berikut formula skin gel pada Cosmetic and Toiletry Formulation second edition 

Vol. 2. 

 

Tabel IV.1 Formula Acuan Gel Antibakeri 

Nama Bahan Berat dalam % 

Carbopol 940 0,5 

Preservative q.s 

Trietanolamine 0,5 

Aqua 50 
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2. Formula gel antibakteri hasil modifikasi dari formula acuan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel IV.2 Formula Gel Antibakteri Hasil Optimasi 

Nama Bahan Fungsi 
Berat dalm % 

Kontrol negatif Formula 1 Formula 2 Formula 3 

Susu kuda Bahan aktif - 2,5% 5% 10% 

Carbomer Basis 2% 2% 2% 2% 

TEA Alkalizing agent 2% 2% 2% 2% 

Gliserin Humektan 10% 10% 10% 10% 

Nipagin Pengawet 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Aquadest Pelarut 200 g 200 g 200 g 200 g 

 

Berikut merupakan skema kerja pembuatan sediaan gel antibakteri 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Skema Kerja Pembuatan Gel Antibakteri 

Disiapkan alat dan bahan 

Ditimbang masing-masing bahan yang dibutuhkan pada setiap formula 

Kembangkan carbomer dengan aquadest panas 

Gerus carbomer hingga menjadi bentuk gel, tambahkan TEA dan gerus ad 

homogen (lakukan cek pH) (Campuran B) 

Larutkan nipagin dalam aquadest diaduk hingga larut 

 

(Campuran C) yang sudah homogen tambahkan susu kuda Sumbawa, gerus 

hingga membentuk massa gel yang homogen 

 

(Campuran A) masukkan ke dalam (Campuran B) di dalam mortir kemudian 

gerus sampai homogen (Campuran C) 

 

Nipagin yang sudah larut ditambahkan ke dalam gliserin, diaduk hingga homogen (Campuran A) 
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4.5.1 Evaluasi Sediaan Gel Susu Kuda 

Untuk mengevaluasi sediaan gel antibakteri susu kuda Sumbawa, dilakukan 

beberapa kegiatan, di antaranya adalah: 

1. Pengamatan Organoleptis 

Pengamatan organoleptis dapat dinilai dari tekstur warna dan bau sediaan 

gel. 

2. Pengujian pH 

Sediaan gel sebanyak 1 gram dimasukkan ke dalam beker gelas kemudian 

ditambahkan aquades sampai dengan 10 ml. Aduk sampai homogen dengan batang 

pengaduk. pH meter dimasukkan ke dalam gelas beker. pH sediaan diketahui dari 

angka yang ditunjukkan oleh pH meter. pH sediaan yang diharapkan adalah sesuai 

dengan pH kulit normal yaitu 4,5-6,5 (Yosipovitch & Hu, 2003). 

3. Pengujian Viskositas 

Penentuan viskositas sediaan gel dilakukan dengan menggunakan peralatan 

uji viskositas (Brookfield Engineering Labs. INC) digital dengan menggunakan 

spindel R7 dan dengan mengetahui adanya perubahan kekentalan pada tiap formula 

gel. Pembacaan hasil viskositas dalam Cp. Pengukuran dilakukan pada gel yang 

baru dibuat dan gel telah disimpan. Pengukuran viskositas gel diukur menggunakan 

alat viskometer Brookfield. Sebanyak 25 g gel dimasukkan ke dalam cup, kemudian 

memasang spindle ukuran 2 dan rotor dijalankan dengan kecepatan 60 rpm. Setelah 

viskometer menunjukkan angka yang stabil, hasilnya dicatat kemudian dikalikan 

dengan faktor (1000). Pengukuran viskositas dilakukan selama 1 bulan pada 

minggu pertama, kedua, ketiga dan keempat (Lachman, et al., 2008). 

4. Pengujian Daya Sebar 

Gel sebanyak 1 gram diletakkan pada pusat antara dua lempeng gelas kaca 

bulat berskala dengan diameter 15 cm. Beban seberat 5 gram diletakkan di atas kaca 

dan didiamkan selama 1 menit. Diameter sebaran gel diamati. Penambahan beban 

terus dilakukan setelah 1 menit dengan kelipatan berat 5 gram hingga diperoleh 

diameter sebar gel yang konstan. Diameter permukaan yang dihasilkan dengan 

naiknya pembebanan menggambarkan karakteristik daya sebar. Data yang 

diperoleh kemudian digambarkan secara grafik. 

5. Pengujian Aktivitas Antibakteri 
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Metode yang dipilih untuk pengujian anti bakteri pada sediaan gel susu kuda 

adalah metode sumuran (hole method). Tahapan prosedur dilakukan berdasarkan 

penelitian Rahayu (2009) dengan modifikasi sebagai berikut: 

a. Pembuatan Media MHA (Mueller Hinton Agar) 

Ditimbang seberat 15 gram Mueller Hinton Agar dan dimasukkan ke dalam 

erlemeyer. Ditambahkan dengan 1000 ml aquades, lalu dipanaskan di atas 

hotplate hingga mendidih sambil diaduk sampai homogen. Kemudian media 

disterilisasi dengan cara bagian mulut erlenmeyer ditutup dengan kapas dan 

dengan kertas yang diikat dengan karet gelang, kemudian dimasukkan ke dalam 

autoclave selama 15 menit pada suhu 121◦C. Tuang media steril ke dalam cawan 

petri steril secara aseptis didalam LAF. 

b. Pembuatan Larutan Standar McFarland 

Pembuatan larutan standar McFarland dengan cara dicampurkannya 9,5 ml 

larutan H2SO4 1% dengan 0,5 ml larutan BaCl2 1% sehingga volume menjadi 

100 ml, lalu dikocok sampai homogen. Larutan harus dikocok setiap akan 

digunakan utnuk membandingkan suspensi bakteri. 

c. Penanaman Inokulum dan Pembuatan Sumuran 

Inokulasi bakteri adalah menumbuhkan bakteri dalam tabung reaksi agar yang 

telah dibuat. Cara yang dilakukan dalam inokulasi bakteri adalah: Diambil 1 ose 

bakteri dan digoreskan dimedia agar miring, lalu diinkubasi selama 24 jam. 

d. Preparasi Sampel pada Sumuran 

Masing-masing gel susu kuda, kontrol negatif berupa gel tanpa menggunakan 

susu kuda dan control posistif berupa klindamisin. Membuat larutan suspensi 

bakteri Propionibacterium acnes diambil 1 ose bakteri, dimasukkan kedalam 

tabung reaksi yang berisi 10 ml larutan NaCl fisiologi 0,9%, dengan biakan 

murni Propionibacterium acnes didalam tabung reaksi dikocok sampai 

homogen, kemudian disamakan dengan standar McFarland. Setiap larutan gel 

dipipet sebanyak 100 μL untuk dimasukkan pada masing-masing lubang. Pada 

agar tersebut dibuat sumuran berdiameter 6 mm menggunakan cork borer. 

Sumuran dibuat tegak lurus dengan permukaan media dengan kedalaman sama 

yaitu sebesar 0,1 gram. Cawan petri diinkubasi pada suhu 36-370C selama 18-24 

jam. 
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e. Pengujian Antibakteri 

Pengamatan daerah hambat ditentukan dengan mengukur diameter daerah jernih 

(termasuk diameter lubang) disekitar tiap-tiap sumuran dengan menggunakan 

jangka sorong. 

 

 

 

Gambar 4.3 Metode Sumuran (Sirait, 1993) 

  

4.6 Metode Analisis 

Analisis data organoleptis dilakukan secara deskriptif, sedangkan data pH, 

viskositas, daya sebar serta aktivitas antibakteri dilakukan uji statistik. Pengujian 

statistik ditujukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan pada hasil 

penelitian dari setiap formula dan apakah ada pengaruh signifikan dari variasi 

konsentrasi susu kuda di dalam sediaan gel dengan hasil penelitian yang diperoleh. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan software statistic khusus. Metode yang 

digunakan terdiri dari dua jenis yaitu Oneway ANOVA untuk menyatakan derajat 

perbedaan dan regresi linear sederhana untuk menyatakan derajat keeratan 

hubungan antar dua variabel. 

Pada metode Oneway ANOVA, pengujian diawali dengan uji normalitas 

dan homogenitas variansi untuk mengetahui apakah sebaran data normal dan 

variansi dari populasi-populasi sama. Jika data tersebar normal dan variasinya sama 

(ditandai dengan nilai p>0,05) maka dilanjutkan dengan uji statistik Oneway 

ANOVA. Jika diperoleh hasil yang berbeda signifikan maka dilanjutkan dengan uji 

LSD (Least Significantly Different) untuk mengetahui kelompok mana saja yang 

berbeda signifikan. Hasil uji Oneway ANOVA dan LSD dikatakan signifikan 

Lubang sumuran yang 

berisi bahan uji 

Pengukuran 

diameter hambat 

Media MHA yang sudah diinokulasi 

dengan Propionibacterium acnes 

Inkubasi 37oC 

24 jam 
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apabila didapatkan harga p<0,05 dengan tingkat kepercayaan 95 %. Data yang 

memiliki sebaran tidak normal dan tidak homogen dari uji normalitas dan 

homogenitas dianalisis menggunakan uji Kruskall-Wallis dilanjutkan uji Mann 

Whitney (Sudjana, 1996). 

 


