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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metodologi penelitian 

eksperimental, membandingkan pengaruh karakteristik fisik dan stabilitas 

peningkatan kadar basis VCO (Virgin Coconut Oil) dalam krim teh hijau 

(Camellia sinensis L.). Skema kerja penelitian dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Skema kerja penelitian 

Uji aktivitas antioksidan ekstrak teh hijau (Camellia sinensis L) 

metode DPPH  

Pembuatan krim teh hijau (Camellia sinensis L.) dengan kandungan 0,5% dalam 

basis VCO (Virgin Coconut Oil) 

Formula 1 dengan kadar 

VCO (5%) 

Formula 1 dengan kadar 

VCO (7,5%) 

Formula 1 dengan kadar 

VCO (10%) 

Uji tipe emulsi 

Evaluasi sediaan 

Uji stabilitas Uji karakteristik fisika 

dan kimia sediaan: 

 Organoletis (warna, 

bau, tekstur) 

 pH sediaan 

 Daya sebar 

 Viskositas 

Analisis data 

Ekstraksi simplisia teh hijau (Camellia sinensis L) 
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4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 4.2.1 Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Sediaan Farmasetika 

dan Laboratorium Kimia Terpadu Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

 4.2.2 Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 – Februari 2018. 

4.3 Bahan 

 Bahan penelitian yang digunakan yaitu teh hijau dari Materia Medika sebagai 

bahan aktif, vaselin putih dari CV Rochem Jaya Sentosa, cera alba dari CV 

Rochem Jaya Sentosa, asam stearat dari CV Rochem Jaya Sentosa, propilenglikol 

dari CV Rochem Jaya Sentosa, trietanolamin dari CV Rochem Jaya Sentosa, VCO 

aquades, DPPH dan metanol pro analisyst (p.a). 

4.4 Alat 

 Alat-alat yang digunakan yaitu spektrofotometer UV-Vis (Shimadzu), pH 

meter basic 20+ (Crison), neraca analitik milligram (Metlertoledo), neraca analitik 

gram (Ohaus Scout Pro), rotary vacum evapavor, peralatan uji daya sebar, 

peralatan uji viskositas (Rion Viscotester vT-04F), steroglass hot plate (Daihan 

LabTech Co., LTD) dan alat-alat gelas. 

4.5 Metode Kerja 

 Pada penelitian ini diawali dengan uji kualitatif teh hijau meliputi organoleptis 

dan uji antioksidan. Setelah itu pembuatan sediaan krim antioksidan teh hijau 

(Camellia sinensis L.) dalam basis VCO (Virgin Coconut Oil) pada berbagai 

kadar. Terdapat 3 formula krim antioksidan yang akan diuji tipe emulsinya, 

karakteristik fisik (organoleptis, pH sediaan, daya sebar, viskositas) dan 

stabilitasnya. Formula I mengandung VCO (5%), formula II mengandung VCO 

(7,5%), dan formula III mengandung VCO (10%). Semua uji dilakukan replikasi 3 

kali dengan bobot sediaan 100 g. 

4.6  Uji Antioksidan (Syaron, et al., 2013) 

Pembuatan Larutan DPPH  

Ditimbang 50,0 mg serbuk DPPH kemudian dimasukkan ke dalam labu 

ukur 50,0 ml lalu tambahkan methanol p.a sampai 50,0 ml, kemudian dipipet 10,0 

ml ditambahkan methanol sampai 50,0 ml sehingga didapatkan konsentrasi 200 

ppm. Cara pembuatan larutan DPPH 200 ppm dapat dilihat pada gambar 4.3  
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Pembuatan Larutan Blanko  

Dipipet 2,0 ml larutan DPPH (200 ppm) dimasukkan ke dalam labu ukur 

10,0 ml, kemudian dikocok ad homogen. Cara pembuatan blanko dapat dilihat 

pada gambar 4.4  

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan Larutan Uji  

a) Pembuatan Larutan Baku Induk I (BI) 

Dibuat larutan baku induk I dengan konsentrasi 500 ppm dengan cara 

ditimbang teh hijau 50,0 mg dan dilarutkan dalam methanol p.a 100,0 ml pada 

labu ukur, kocok ad homogen, kemudian dipipet sebanyak 2,0 ml larutan baku 

induk I dan ditambahkan methanol p.a 50,0 ml pada labu ukur sehingga diperoleh 

konsentrasi 20 ppm larutan baku induk 2, kocok ad homogen.  

 

 

 

Timbang DPPH 50,0 mg + 50,0 ml methanol p.a  

Pipet 10,0 ml kemudian ditambah methanol ad 50ml  

Larutkan ad homogen  

 Gambar 4.2 Cara pembuatan larutan DPPH 

2,0 ml larutan DPPH (200 ppm) + methanol p.a ad 10,0 ml 

Labu ukur 10,0 ml 

Kocok ad homogen 

Gambar 4.3 Cara pembuatan larutan Blanko 
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b) Pembuatan Larutan Baku Kerja  

Pembuatan larutan baku kerja adalah sebagai berikut :  

 BK 1 : 0,5 ml LBI 2 + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml methanol p.a          1 ppm 

 BK 2 : 1,0 ml LBI 2 + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml methanol p.a          2 ppm 

 BK 3 : 2,0 ml LBI 2 + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml methanol p.a          4 ppm 

 BK 4 : 3,0 ml LBI 2 + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml methanol p.a          6 ppm 

 BK 5 : 4,0 ml LBI 2 + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml methanol p.a          8 ppm 

 BK 6 : 5,0 ml LBI 2 + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml methanol p.a         10 ppm 

Cara pembuatan larutan uji dapat dilihat pada gambar 4.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 mg teh hijau + methanol p.a ad 100,0 ml 

Labu ukur 100,0 ml kocok homogen  

Larutan baku induk I 500 ppm  

Dipipet sebanyak 2,0 ml + methanol p.a ad 50,0 ml  

Labu ukur 50,0 ml kocok homogen  

Larutan baku induk II 20 ppm (LBI) 

Larutan baku 

induk 0,5 ml  

+ 2,0 ml 

DPPH + 

methanol p.a 

ad 10,0  ml  

Larutan baku 

induk 1,0 ml  

+ 2,0 ml 

DPPH + 

methanol p.a 

ad 10,0  ml  

 

Larutan baku 

induk 2,0 ml  

+ 2,0 ml 

DPPH + 

methanol p.a 

ad 10,0  ml  

 

Larutan 

baku induk 

3,0 ml  + 2,0 

ml DPPH + 

methanol p.a 

ad 10,0  ml  

 

Larutan 

baku induk 

4,0ml  + 2,0 

ml DPPH + 

methanol 

p.a ad 10,0  

ml  

        BK 1 

    (1 ppm) 

BK 2         

(2 ppm) 

 BK 3       

(4 ppm) 

BK 4       

(6 ppm) 

BK 5       

(8 ppm) 

Gambar 4.4 Cara pembuatan larutan uji 

Larutan baku 

induk 4,0ml  

+ 2,0 ml 

DPPH + 

methanol p.a 

ad 10,0  ml  

 

BK 6       

(10 ppm) 
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Pembuatan Larutan Kontrol Positif (Vitamin C)  

a) Pembuatan Baku Induk  

Dibuat larutan baku induk kontrol positif dengan konsentrasi 200 ppm dengan 

cara ditimbang serbuk vitamin C sebanyak 50,0 mg dan dilarutkan dalam 

methanol p.a 50,0 ml pada labu ukur, kocok ad homogen, pipet 10,0ml ad 50,0ml 

methanol kocok homogeny. kemudian dipipet 5,0 ml dan ditambahkan methanol 

p.a ad 50,0 ml sehingga didapatkan konsentrasi 20 ppm kocok ad homogen. 

b) Pembuatan Baku Kerja 

Pembuatan larutan baku kerja adalah sebagai berikut :  

 BK 1 : 1,0 ml LBI 2 + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml methanol p.a       2 ppm 

 BK 2 : 2,0 ml LBI 2 + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml methanol p.a       4 ppm 

 BK 3 : 3,0 ml LBI 2 + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml methanol p.a       6 ppm 

 BK 4 : 4,0 ml LBI 2 + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml methanol p.a       8 ppm 

 BK 5 : 5,0 ml LBI 2 + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml methanol p.a       10 ppm 

             Cara pembuatan larutan uji dapat dilihat pada gambar 4.5 
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Optimasi panjang gelombang 

Setelah pembuatan larutan blanko, larutan uji dan larutan kerja kontrol positif, 

larutan tersebut diinkubasi pada suhu 37⁰C selama 30 menit. Setelah diinkubasi, 

larutan kemudiaan diukur serapannya dengan menggunakan spektrofotometer Uv-

Vis dengan panjang gelombang 516 nm. 

 

10 mg serbuk vitamin C + methanol p.a ad 50,0 ml 

Labu ukur 50,0 ml        kocok ad homogen pipet 10,0 ml ad 50,0ml  

Larutan baku induk 200 ppm  

Dipipet 5,0 ml + methanol ad 50,0 ml 

Labu ukur 50,0 ml kocok ad homogen 

Larutan baku induk 20 ppm (LBI 2) 

Larutan 

baku induk 

1,0 ml  + 2,0 

ml DPPH + 

methanol p.a 

ad 10,0  ml  

Larutan 

baku induk 

2,0 ml  + 

2,0 ml 

DPPH + 

methanol 

p.a ad 10,0  

ml  

 

Larutan baku 

induk 3,0 ml  

+ 2,0 ml 

DPPH + 

methanol p.a 

ad 10,0  ml  

 

Larutan baku 

induk 4,0 ml  

+ 2,0 ml 

DPPH + 

methanol p.a 

ad 10,0  ml  

 

BK 1       

(2 ppm) 

BK 2         

(4 ppm) 

 BK 3      

(6 ppm) 

BK 4       

(8 ppm) 

Gambar 4.5 Cara pembuatan larutan kontrol positif 

Larutan 

baku induk 

5,0 ml  + 2,0 

ml DPPH + 

methanol p.a 

ad 10,0  ml  

 

BK 4       

(10 ppm) 



39 
 

4.7 Perhitungan IC50 

 Presentase inhibisi terhadap radikal DPPH dari masing-masing konsentrasi 

larutan sampel dapat dihitung dengan rumus: 

 

% inhibisi = 
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜−𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜
 𝑥 100% 

 

 Setelah didapatkan presentase inhibisi dari masing-masing konsentrasi, 

persamaan y = a + bx ditentukan dengan perhitungan secara regresi linear dimana 

x adalah konsentrasi (µg/ml) dan y adalah presentase inhibisi (%). Aktivitas 

antioksidan dinyatakan dengan Inhibition Concentration 50% atau nilai IC50 yaitu 

konsentrasi sampel yang dapat meredam radikal DPPH sebanyak 50%. Nilai IC50 

didapatkan dari nilai x dengan mengganti y dengan 50. 

 

IC50 = 50 – a/b 

 

Perbandingan hasil IC50 teh hijau dan vitamin C dihitung untuk 

mengetahui efek antioksidan pada sampel teh hijau. 

4.8 Rancangan Formula 

 Dalam penelitian ini terdapat 3 formula krim teh hijau (Camellia sinesis L.) 

dengan basis VCO (Virgin Coconut Oil) dapat dilihat pada table IV.1. 

4.8.1 Formulasi Sediaan Krim Antioksidan Ektrak Teh Hijau dengan Basis 

VCO (Virgin Coconut Oil) 

 Bahan dan jumlah yang diambil dalam formulasi krim dengan basis VCO 

dapat dilihat pada tabel IV.1 
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Tabel IV.1 Formula basis sediaan krim antioksidan ekstrak teh hijau dengan basis 

VCO modifikasi dari Anief (1987) 

Komposisi Formula Krim 

Bahan Fungsi F1 (%) F2 (%) F3 (%) 

Ekstrak teh 

hijau 

Zat aktif 0,5 0,5 0,5 

Asam stearate Emulgator 13 13 13 

Trietanilamin Emulgator 1,5 1,5 1,5 

Cera Alba Pembentuk 

basis 

2 2 2 

Vaselin album Pembentuk 

basis 

10 10 10 

VCO Pembentuk 

basis 

5 7,5 10 

Propilenglikol Humektan 12,5 12,5 12,5 

Nipagin Pengawet 0,2 0,2 0,2 

Nipasol Pengawet 0,4 0,4 0,4 

BHA Antioksidan 0,1 0,1 0,1 

BHT Antioksidan 0,1 0,1 0,1 

Aquadest  Solvent Sampai 100 Sampai 100 Sampai 100 

Keterangan :  F1 : mengandung basis VCO 5% 

   F2 : mengandung basis VCO 7,5% 

   F3 : mengandung basis VCO 10% 

 

Cara pembuatan krim dengan basis VCO 

 Proses pembuatan krim antioksidan tipe m/a dengan bahan aktif teh hijau 

dilakukan pengadukan secara konstan dan merata, dengan maksud agar sediaan 

yang terbentuk menghasilkan krim yang lebih lembut. Proses pembuatan dimulai 

dari mencampurkan fase minyak yaitu: asam stearat, cera alba, VCO, nipasol 

dengan cara melebur menjadi satu dengan suhu 70º C sampai cair. Kemudian fase 

air yaitu: TEA, nipagin yang telah dilarutkan dengan propilenglikol, campurkan 

sebagian aquadest. Kemudian membuat mortir panas dengan menuangkan mortir 

dengan air panas guna untuk penyamaan suhu antara fase minyak dengan fase air, 

fase air dituangkan ke dalam mortir dan dilanjutkan dengan menuangkan fase 

minyak. Aduk perlahan hingga terbentuk masa krim yang baik.  
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 Skema cara pembuatan krim dengan basis VCO dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Skema Pembuatan Basis VCO 

4.8.2 Formula Krim Teh Hijau dengan basis VCO 

 Proses pembuatan sediaan krim teh hijau dengan kandungan 0,5%. 

Ditimbang sejumlah teh hijau dengan konsentrasi 0,5% dan basis VCO dengan 

konsentrasi yang diiinginkan yaitu 5%, 7,5% dan 10%. Dibuat sediaan untuk scale 

up sebanyak 200 g. jumlah bahan yang digunakan dapat dilihat pada tabel IV.2. 

Tabel IV.2 Formula krim teh hijau 

Bahan 
Formula 

F1 F2 F3 

Teh Hijau (Bahan aktif 0,5 % 1 g 0,5 % 1 g 0,5 % 1 g 

Basis 1  

(Mengandung VCO 

5%)  

99,5 % 199 g - - - - 

Basis 2  

(Mengandung VCO 

7,5%) 

- - 99,5% 199 g - - 

Basis 3  

(Mengandung VCO 

10%) 

- - - - 99,5% 199 g 

 

 

TEA + Nipagin yang telah 

dilarutkan pada propilenglikol + 

aquadest 

Asam stearat + Cera alba + 

Vaselin album + Nipasol 

Masukkan fase air dalam mortir panas dan ditambahkan dengan fase minyak, aduk 

konstan perlahan hingga terbentuk masa krim yang baik. 

Membuat mortir panas 

Dilarutkan dalam beaker glass 

diatas WB 
Campur didalam cawan dan 

dilebur diatas WB ad mencair 

pada suhu 70º C 
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Cara pembuatan krim teh hijau 

 Proses pembuatan sediaan krim teh hijau dengan basis VCO dilakukan 

dengan cara menambahkan teh hijau dan VCO ke dalam basis vanishing cream 

sambil terus diaduk, aduk sampai homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Skema Pembuatan krim teh hijau 

4.9 Evaluasi Sediaan 

4.9.1 Evaluasi Tipe Emulsi 

 Penentuan tipe emulsi dilakukan dengan metode pengenceran dengan 

menggunakan aqua bebas CO2, yaitu jika sediaan krim dapat diencerkan homogen 

maka menunjukkan tipe m/a, dan metode pewarnaan menggunakan Methylene 

blue dan Sudan III dimana pewarnaan dengan Methylene blue dilakukan dengan 

cara menambahkan Methylene blue pada sediaan, kemudian diaduk homogen. Jika 

setelah diaduk warna sediaan menjadi biru yang merata maka sediaan tersebut 

termasuk tipe m/a. Sedangkan pewarnaan dengan Sudan III dilakukan dengan cara 

menambahkan Sudan III pada sediaan kemudian dicampur homogen. Sediaan 

diambil sedikit sebagai sampel dan diamati menggunakan mikroskop. Jika 

terdapat bintik-bintik merah maka sediaan tersebut termasuk tipe m/a (dilakukan 

replikasi 3 kali). 

4.9.2 Evaluasi Fisik 

1. Organoleptis 

 Pemeriksaan organoleptis yang dilakukan secara visual (Depkes RI, 

1995) meliputi: warna, bau, dan tekstur. Tekstur yang diamati adalah 

konsistensi dari sediaan (kaku atau lembut). 

 

 

 

Basis vanishing cream yang sudah 

homogen tetap diaduk. 

 

Ditimbang teh hijau dan VCO 

dalam cawan  porselen yang 

berbeda  

 

VCO dimasukkan ke dalam basis vanishing 

cream perlahan-lahan sambil diaduk ad homogen 

kemudian ditambahkan teh hijau aduk kembali 

ad homogen. 
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2. Pengukuran pH 

 Pengukuran pH (Elya at al., 2013) sediaan dilakukan dengan alat pH 

meter Basic 20+. Elektroda dicuci dengan aquadest dan dikeringkan 

dengan tisu, dilakukan kalibrasi dengan larutan buffer standar pH 4,0 dan 

pH 7,0 kemudian elektroda dicuci dan dikeringkan kembali. Ditimbang 

sebanyak 5 gram sediaan krim. Selanjutnya dilakukan pengukuran pH 

sediaan dengan cara elektroda dimasukkan kedalam sediaan dan melihat 

angka yang ditunjukkan alat (dilakukan replikasi sebanyak 3 kali). 

 

3. Viskositas 

 Pengukuran viskositas (Rieger M, 2000) sediaan dilakukan 

menggunakan alat Viscotester bookfield yeld. Pertama alat dinyalakan, 

kemudian menggunakan rotor 64, lalu 150 g krim teh hijau dimasukkan 

kedalam wadah. Rotor yang telah dipasang diturunkan sampai batas rotor 

tercelup, tombol pemutar alat dinyalakan lalu jarum penunjuk viskositas 

dibaca. Jika telah konstan, segera dicatat (dilakukan replikasi sebanyak 3 

kali). 

 

4. Daya Sebar  

 Untuk mengetahui kelunakan krim saat digunakan pada kulit. 

Sebanyak 0,5 gram sediaan krim diletakkan dengan hati-hati di atas kertas 

grafik yang dilapisi kaca, dibiarkan sesaat (1 menit). Luas daerah yang 

diberikan oleh sediaan dihitung. Kemudian ditutup lagi dengan kaca yang 

diberi beban tertentu masing-masing 50 gram, 100 gram, 200 gram dan 

500 gram. Dibiarkan selama 60 detik, lalu pertambahan luas yang 

diberikan oleh sediaan dapat dicatat (Voigt, 1994). 

4.9.3 Evaluasi Stabilitas Sediaan 

1. Metode Cycling Test 

  Sampel krim disimpan pada suhu 4±2º C selama 24 jam, lalu 

dipindahkan ke dalam oven yang bersuhu 40±2º C selama 24 jam (satu 

siklus). Uji dilakukan sebanyak 6 siklus kemudian diamati adanya 

pemisahan fase (Rieger M, 2000). 

 

2. Uji Mekanik (Sentrifugasi) 

  Sampel disentrifugasi dengan kecepatan 3800 rpm pada radius 

sentrifugasi selama 5 jam. Setelah disentrifugasi, dilakukan 

pengamatan apakah terjadi pemisahan fase (Rieger M, 2000). 

 

 

 

 



44 
 

4.10  Analisis data 

Analisis data dilakukan uji menggunakan One-way Anova. Dari data yang 

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

mengetahui formula mana yang terdapat perbedaan bermakna dilihat dari harga P 

hitung dan P derajat kemaknaan 0,05. Apabila hasil yang diperolah P hitung < P 

0,05 menunjukkan adanya perbedaan bermakna, sehingga dilanjutkan dengan uji 

Honestly Significant Difference (HSD) untuk mengetahui data mana yang 

berbeda. 

  


