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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitiaan ini dilaksanakan menggunakan metodologi penelitian 

eksperimental, membandingkan pengaruh karakteristik peningkatan kadar teh 

hijau (Camellia sinensis L.) sebagai krim antioksidan dalam basis Oleum Cacao. 

Skema kerja penelitian dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Skema Kerja Penelitian 

Pembuatan krim teh hijau (Camellia sinensis L.) dalam basis Oleum 

Cacao 

Formula I dengan 

kadar Teh hijau 

(0,2%) 

Formula II dengan 

kadar teh hijau 

(0,4%) 

Formula III dengan 

kadar teh hijau 

(0,8%) 

Uji tipe emulsi 

Evaluasi sediaan 

Uji karakteristik fisik 

dan kimia sediaan: 

 Organoleptis 

(warna, bau, 

tekstur) 

 Homogenitas 

 pH sediaan 

 Daya sebar 

 Viskositas 

 Freeze thaw (Uji 

stabilitas) 

Analisis data 

Uji aktivitas antioksidan ekstrak teh hijau (Camellia sinensis L) 

metode DPPH   
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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 Desember – April. 

4.3 Bahan 

Bahan penelitian yang digunakan yaitu ekstrak teh hijau sebagai bahan aktif, 

cera alba teknis (PT. Sumber Berlian Kimia), asam stearat teknis (CV. Makmur 

Sejati), propilenglikol teknis (PT. Brataco Chemika Malang), trietanolamin teknis 

(Petronas Chemicals), Oleum Cacao (CV. Tristar), Metil Paraben (PT. Chemco), 

Propil Paraben (PT. Chemco), aquades, DPPH (2,2 diphenyl-1-picrylhydrazyl) 

sigma aldrch, dan metanol pro analyst (p.a) (smart Lab Indonesia). 

4.4 Alat  

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

meter basic 20
+ 

(Crison), neraca analitik miligram (Metlertoledo), neraca analitik 

gram (Ohaus Scout Pro), peralatan uji daya sebar, peralatan uji viskositas 

(Brookfield),  steroglass hot plate (Daihan LabTech Co., LTD), dan alat-alat 

gelas. 

4.5 Metode Kerja 

Pada penelitian ini diawali dengan membuat ekstrak teh hijau dan dilakukan 

uji kualitatif meliputi organoleptis dan uji antioksidan. Setelah itu pembuatan 

sediaan krim antioksidan ekstrak teh hijau dalam basis Oleum cacao pada 

berbagai kadar. Terdapat 3 formula krim antioksidan yang akan diuji tipe 

emulsinya, karakteristik fisik (organoleptis, pH sediaan, daya sebar, viskositas). 

Formula I mengandung ekstrak teh hijau (0,2%), formula II mengandung ekstrak 

teh hijau (0,4%), dan formula III mengandung ekstrak teh hijau (0,8%). Semua uji 

dilakukan replikasi tiga kali dengan bobot sediaan 200 g. 
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4.5.1 Pembuatan Ekstrak Teh Hijau 

Sejumlah 500 g serbuk teh hijau diekstraksi menggunakan pelarut 2 L etanol 

96%. Rendeman simplisia lalu diaduk secara kontinyu selama 3 jam lalu 

didiamkan selama 18 jam. Esktrak disaring menggunakan kertas penyaring. Filtrat 

kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator  pada suhu tidak lebih dari 

50°C hingga pekat. Ekstrak pekat diuapkan kembali diatas penangas air hingga 

diperoleh ekstrak kental. Ramaserasi dilakukan sebanyak tiga kali, masing masing 

menggunakan 2 L etanol 96% (Fauzia dan Djajadisastra, 2014).  

4.6 Rancangan Formula 

Dalam penelitian ini terdapat 3 formula krim antioksidan esktrak teh hijau 

(Camellia sinensis L). Formula basis Oleum cacao dan formula krim teh hijau 

dapat dilihat pada Tabel IV.1. 

4.6.1 Formula Teh Hijau dalam Basis Oleum Cacao 

Pada penelitian terdapat tiga formula krim antioksidan teh hijau yang dapat 

dilihat pada Tabel IV (Anief, 1987 dengan modifikasi). 

Tabel IV.1 Formulasi Krim Antioksidan Ekstrak Teh Hijau dalam Basis 

Oleum Cacao  

4.6.2 Cara Pembuatan Krim Antioksidan Ekstrak Teh Hijau 

Proses pembuatan krim antioksidan dengan bahan aktif teh hijau dilakukan 

sesuai prosedur dengan tipe sediaan m/a. Proses pembuatan dimulai dari 

Bahan Fungsi 
Formula I 

(%) 

Formula II 

(%) 

Formula III 

(%) 

Teh hijau  Bahan aktif  0,2 0,4 0,8 

Asam stearate Emulgator 13 13 13 

Trietanolamin Emulgator 1 1 1 

Cera alba Pembentuk basis 2 2 2 

Oleum Cacao Pembentuk basis 8 8 8 

Propilenglikol Humektan 8 8 8 

Nipagin Pengawet 0,15 0,15 0,15 

Nipasol Pengawet 0,04 0,04 0,04 

Aquadest Solvent Sampai 100 Sampai 100  Sampai 100 
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mencampurkan fase minyak yaitu : asam stearat, cera alba, oleum cacao, nipasol 

dengan cara dilebur satu dengan suhu 70°C sampai cair. Kemudian fase air yaitu : 

TEA, nipagin yang telah dilarutkan dengan propilenglikol, campurkan aquadest 

diletakkan diatas penangas air. Kemudian membuat mortir panas dengan 

menuangkan air panas ke dalam mortir guna untuk penyamaan suhu antara fase 

minyak dan fase air. Fase air dituangkan ke dalam mortir dan dilanjutkan 

penuangan fase minyak. Diaduk perlahan hingga terbentuk massa krim yang baik. 

Teh hijau ditimbang dengan menggunakan cawan porselin, dimasukkan dalam 

basis perlahan-lahan dan aduk hingga homogen. Skema pembuatan krim ekstrak 

teh hijau dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

    

 

 

 
Dilarutkan dalam beker glass 

di atas WB  

Campur didalam cawan dan 

dilebur diatas  WB ad 

mencair dengan suhu 70⁰C  

Membuat mortir panas 

Masukkan fase air dalam mortir panas dan ditambahkan dengan fase 

minyak, aduk konstan perlahan hingga terbentuk massa krim yang baik.  

Gambar 4.2 Skema Pembuatan krim ekstrak teh hijau 

TEA + Nipagin yang telah 

dilarutkan pada propilenglikol + 

aquadest  

Asam stearat + Cera alba+ 

Oleum Cacao + Nipasol  

Ditimbang ekstrak teh hijau dalam cawan porselin, kemudian dimasukkan 

ke dalam basis krim perlahan sambil diaduk ad homogen 
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4.7 Evaluasi Sediaan 

4.7.1 Evaluasi Tipe Emulsi 

Pemeriksaan  tipe  krim  dilakukan  dengan  cara  memberikan  satu  tetes  

larutan  methylen blue  pada  0,1  gram  krim,  kemudian  diamati penyebaran  

warna  methylen blue  dalam sediaan  dibawah  mikroskop.  Jika  warna menyebar  

secara  merata  pada  sediaan  krim, berarti  tipe  krim  adalah  minyak  dalam  air 

(M/A),  tetapi  jika  warna  hanya  berupa bintik-bintik,  berarti  tipe  krim  adalah  

air dalam minyak (A/M) (dilakukan replikasi tiga kali) (Agustin, 2013). 

4.7.2 Evaluasi Fisik dan Kimia Sediaan 

1. Organoleptis 

Pengujian krim meliputi warna, aroma, konsistensi, dan sensasi di kulit 

(Solichin, 2014).  

2. Homogenitas 

Pemeriksaan homogenitas dilakukan dengan cara : diambil 1 gram krim 

pada bagian atas, tengah dan bawah kemudian dioleskan pada sekeping kaca 

transparan. Diamati, jika terjadi pemisahan fase (Juwita, 2013). Krim harus 

menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya bintik-bintik 

(Depkes RI, 1985). Pemeriksaan dilakukan terhadap krim yang baru dibuat dan 

yang telah disimpan selama hari ke 7, 14, 21, dan ke 28 (dilakukan replikasi tiga 

kali) (Agustin, 2013). 

3. Pengukuran pH 

Pemeriksaan  pH  menggunakan  alat  pH meter  yang  dikalibrasi  

menggunakan  larutan dapar pH 7 dan pH 4. Elektroda pH meter dicelupkan ke 

dalam krim, jarum pH meter  dibiarkan  bergerak  sampai menunjukkan  posisi  

tetap,  pH  yang ditunjukkan  jarum  dicatat.  Krim  sebaiknya memiliki  pH  yang  

sesuai  dengan  pH  kulit  yaitu 6,0 – 7,0 (dilakukan replikasi tiga kali) (Safitri, 

2016). 

4. Viskositas 

Penentuan  viskositas  dilakukan  dengan  menggunakam  alat viskometer.  

Pengukuran  dilakukan untuk  masing-masing  sediaan  pada saat  sediaan  selesai  
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dibuat  dan  setiap minggu  selama  4  minggu penyimpanan (dilakukan replikasi 

tiga kali) (Aryani, 2015).  

5. Daya Sebar 

Penentuan daya sebar dilakukan dengan alat sepasang lempeng kaca dengan 

tebal masing-masing 3 mm yang mula-mula sudah ditimbang bobotnya. Metode 

penentuan daya sebar dengan menimbang krim sebanyak 5 gram diletakkan di 

atas kaca bening yang bagian bawahnya ditempelin kertas millimeter dengan 

diameter 20 cm. Kemudian kaca penutup diletakkan di atas krim, dibiarkan 

selama 1 menit. Diameter penyebaran basis diukur dengan mengambil panjang 

rata-rata diameter dari beberapa sisi. Beban tambahan seberat 50 gram diletakkan 

di atas sediaan krim didiamkan selama 1 menit. Percobaan diteruskan tiap kali 

dengan penambahan beban seberat 50 gram dan dicatat diameter penyebaran krim 

selama 1 menit. Dilanjutkan beban berikutnya sambil ditunggu sampai tiga beban 

dengan diameter konstan. Semakin lebar diameternya.maka semakin baik 

penyebaran krimnya. Selanjutnya dibuat grafik antara beban vs luas sebaran krim 

(dilakukan replikasi tiga kali) (Shovyana dan Zulkarnain, 2013). 

6. Uji Stabilitas (Freeze Thaw)  

Sampel krim disimpan pada suhu 4°C (pada pintu kulkas) selama 24 jam, lalu 

dipindahkan ke dalam oven dengan suhu 40 ± 2°C selama 24 jam. Uji Freeze 

thaw  ini dilakukan selama 6 siklus (Silalahi et al., 2015). Setiap satu siklus 

selesai, dilihat ada tidaknya pemisahan fase (Priani et al.,  2014). 

4.7.3 Evaluasi Uji Antioksidan 

Pembuatan Larutan DPPH  

Ditimbang 10,0 mg serbuk DPPH kemudian dimasukkan ke dalam labu 

ukur 100 ml lalu tambahkan methanol p.a sampai 100,0 ml sehingga didapatkan 

konsentrasi 100 ppm. Cara pembuatan larutan DPPH 100 ppm dapat dilihat pada 

Gambar 4.3.  

 

 

 

 

Masukkan dalam labu ukur 

Larutkan ad homogen  

 
Gambar 4.3 Cara Pembuatan Larutan DPPH 

Timbang DPPH 10,0 mg + 100,0 ml methanol p.a  
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Pembuatan Larutan Blanko  

Dipipet 1,0 ml larutan DPPH (100 ppm) dimasukkan ke dalam labu ukur 

5,0ml , kemudian dikocok ad homogen. Cara pembuatan blanko dapat dilihat pada 

Gambar 4.4  

 

 

 

 

 

 

Pembuatan Larutan Uji  

A) Pembuatan Larutan Baku Induk I (LBI 1) 

Dibuat larutan baku induk I dengan konsentrasi 500 ppm dengan cara 

ditimbang ekstrak teh hijau 25 mg dan dilarutkan dalam methanol p.a 50,0 ml 

pada labu ukur, kocok ad homogen.   

B) Pembuatan Larutan Baku Induk II (LBI 2) 

Dibuat larutan baku induk II dengan konsentrasi 10 ppm dengan cara dipipet 

sebanyak 1,0 ml larutan baku induk I dan ditambahkan methanol p.a 50,0 ml pada 

labu ukur, kocok ad homogen.  

C) Pembuatan Larutan Baku Kerja  

Pembuatan larutan baku kerja adalah sebagai berikut :  

 BK 1 : 1,0 ml LBI 2 + 3,0 ml DPPH ad 10,0 ml methanol p.a         1 ppm 

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

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

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

 BK 5 : 8,0 ml LBI 2 + 3,0 ml DPPH ad 10,0 ml methanol p.a         8 ppm 

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

Cara pembuatan larutan uji dapat dilihat pada Gambar 4.5 

 

Labu ukur 5,0 ml 

Gambar 4.4 Cara pembuatan larutan Blanko 

1,0 ml larutan DPPH (100 ppm) + methanol p.a ad 5,0 ml 

Kocok ad homogen (20 ppm) 
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Pembuatan Larutan Kontrol Positif (Vitamin C)  

A) Pembuatan Baku Induk  

Dibuat larutan baku induk kontrol positif dengan konsentrasi 100 ppm 

dengan cara ditimbang serbuk vitamin C sebanyak 10 mg dan dilarutkan dalam 

methanol p.a 100,0 ml pada labu ukur, kocok ad homogen, kemudian dipipet 10,0 

ml dan ditambahkan methanol p.a ad 50,0 ml kocok ad homogen. 

B) Pembuatan Baku Kerja 

Pembuatan larutan baku kerja adalah sebagai berikut :  

 BK 1 : 1,0 ml LBI 2 + 3,0 ml DPPH ad 10,0 ml methanol p.a       2 ppm 

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

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

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

Labu ukur 50,0 ml kocok homogen  

Larutan baku induk I 500 ppm (LBI 1) 

Dipipet LBI 1 sebanyak 10,0 ml + methanol p.a ad 50,0 ml  

Labu ukur 50,0 ml kocok homogen  

Larutan baku induk II 10 ppm (LBI 2) 

LBI2 1,0 

ml  + 3,0 

ml DPPH 

+ 

methanol 

p.a ad 10,0  

ml  

       BK 1  

    (1 ppm) 

Gambar 4.5 Cara Pembuatan Larutan Uji 

LBI2 2,0 

ml  + 3,0 

ml DPPH 

+ 

methanol 

p.a ad 10,0  

ml  

       BK 2 

    (2 ppm) 

LBI2 4,0 

ml  + 3,0 

ml DPPH 

+ 

methanol 

p.a ad 10,0  

ml  

       BK 3 

    (4 ppm) 

LBI2 6,0 

ml  + 3,0 

ml DPPH 

+ 

methanol 

p.a ad 10,0  

ml  

LBI2 8,0 

ml  + 3,0 

ml DPPH 

+ 

methanol 

p.a ad 10,0  

ml  

LBI2 10,0 

ml  + 3,0 

ml DPPH 

+ 

methanol 

p.a ad 10,0  

ml  

       BK 4  

    (6 ppm) 

       BK 5 

    (8 ppm) 

       BK 6  

    (10 

ppm) 
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 BK 4 : 4,0 ml LBI 2 + 3,0 ml DPPH ad 10,0 ml methanol p.a       8 ppm 

Cara pembuatan larutan uji dapat dilihat pada Gambar 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimasi Panjang Gelombang 

Setelah pembuatan larutan blanko, larutan uji dan larutan kerja kontrol 

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

inkubasi dilakukan operating time yaitu waktu yang dibutuhkan senyawa untuk 

10 mg serbuk vitamin C + methanol p.a ad 100,0 ml 

Labu ukur 100,0 ml        kocok ad homogen 

Larutan baku induk 100 ppm  

Dipipet 10,0 ml + methanol ad 50,0 ml 

Labu ukur 50,0 ml kocok ad homogen 

Larutan baku induk 20 ppm  

LBI2 1,0 

ml  + 3,0 

ml DPPH + 

methanol 

p.a ad 10,0  

ml  

LBI2 2,0 

ml  + 3,0 

ml DPPH 

+ methanol 

p.a ad 10,0  

ml  

 

LBI2 3,0 

ml  + 3,0 

ml DPPH + 

methanol 

p.a ad 10,0  

ml  

 

LBI2 4,0 

ml  + 3,0 

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 4.6 Cara Pembuatan Larutan Kontrol Positif 
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bereaksi dengan senyawa lain hingga terbentuk senyawa produk yang stabil dan 

dilakukan pengukuran serapan pada menit ke 5 sampai ke 60 (Anugrawati, 2016). 

Setelah diinkubasi, larutan kemudiaan diukur serapannya dengan menggunakan 

spektrofotometer Uv-Vis dengan panjang gelombang 516 nm (Sutarna et al., 

2013).  

4.8 Analisis Data 

4.8.1 Data Absorbansi 

Untuk analisa uji karakteristik fisik (viskositas dan daya sebar), karakteristik 

kimia (pH) dan uji keamanan sediaan menggunakan uji One-way Anova. Dari data 

yang didapatkan dilakukan 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. 

4.8.2 Perhitungan Presentase Inhibisi 

Presentase inhibisi tehadap radikal DPPH dari masing-masing konsentrasi 

larutan sampel dapat dihitung dengan rumus :  

 

4.8.3 Perhitungan IC50  

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 IC50 yaitu 

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

didapatkan dari nilai x dengan mengganti y dengan 50.  

b

a
IC 5050

 

 

Perbandingan hasil IC50 ekstrak teh hijau dan vitamin C di hitung  untuk 

mengetahui efek antioksidan pada sampel ekstrak teh hijau. 


