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BAB  IV 

METODE PENELTIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Metodologi penelitian eksperimental digunakan dalam penelitian ini yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi carbomer dan CMC-Na sebagai 

gelling agent dalam sediaaan gel gigi minyak atsiri lengkuas terhadap karaktristik 

fisik sediaan. 

4.2 Variabel Penelitian 

4.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan carbomer dengan kadar 1%, 

1,5%, 2% dan CMC-Na dengan kadar 3%, 4,5%, 6%. 

4.2.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung pada penelitian ini adalah karakteristik fisik sediaan gel. 

4.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi : 

a. Gel merupakan sediaan setengah padat yang berupa dispersi koloid yang 

memiliki kekuatan oleh adanya jaringan yang saling berikatan pada fase 

terdispersi. Umumnya gel bersifat transparan, dapat ditembus oleh cahaya, 

jernih, dan mengandung zat aktif (Ansel dkk., 1989). Sebagian gel memiliki 

penampilan jernih dan sebagian lagi keruh. Gel bersifat mudah larut dalam air, 

tercucikan air, mengabsorbsi air dan tidak berminyak (Hendriati, 2003). 

b. Bahan pembentuk gel (gelling agent) atau pengental konsistensi cairan dan 

padatan dalam suatu bentuk gel. Gelling agent membentuk jaringan struktur gel 

seperti xanthan gum, carbomer,HPMC (Hydroxy Propil Methil Cellulose) 

(Tambunan, 2008). 

c. Uji karkteristik fisik meliputi pengukuran viskositas, penentuan daya sebar, 

organoleptis, uji busa dan pengukuran pH. 
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4.4 Tempat dan waktu penelitian 

4.4.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratoium Teknologi Sediaan Farmasi 

Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

4.4.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 

2018. 

4.5 Bahan 

Bahan penelitian yang digunakan yaitu Minyak Atsiri Rimpang Lengkuas 

(Alpinia galanga) yang didapat  dari PT. Cipta Kimia, Carbomer, 

Carboxymethylcelluse Natrium, Glyserin, Sodium Lauryl Sulfate,  CaCO3, Sodium 

sakarin, Nipasol, Nipagin, Aquades, Triethanolamin. 

4.6 Alat 

Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini meliputi neraca analitik, pH 

meter, digital, uji viskositas, peralatan uji daya sebar, cawan petri, alat-alat gelas, 

stamper mortir. 

4.7 Metode Kerja 

Pembuatan sediaan gel gigi minyak atsiri lengkuas (Alpinia galanga) 

konsentrasi 10% yang dilakukan pada awal penelitian ini serta menggunakan 

gelling agent carbomer dan CMC-Na dengan berbagai konsentrasi. Peneltian ini 

terdapat 3 formula sediaan gel gigi minyak atsiri lengkuas yang akan diuji 

karakteristik fisik (mengukur pH sediaan, organoleptis, viskositas, daya sebar, 

aseptabilitas. FI mengandung carbomer (1%) dan CMC-Na (3%), FII mengandung 

carbomer (1,5%) dan CMC-Na (4,5%),  FIII mengandung carbomer (2%) dan 

CMC-Na (6%). Replikasi 3 kali dilakuan dengan bobot sediaan 100 gram. Skema 

kerja dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

4.8 Rancangan Formula 

 Penelitian ini terdapat 3 formula gel gigi minyak atsiri lengkuas (Alpinia 

galanga) dengan konsentrasi 10% menggunakan gelling agent carbomer dan CMC-

Na yang dapat dilihat pada Tabel 4.1: 
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4.8.1. Formula 

Tabel IV.1 Rancangan Formula 

Nama bahan Fungsi FI FII FIII 

Minyak Atsiri Rimpang Lengkuas Bahan aktif 10 10 10 

Carbomer Gelling agent 1 1,5 2 

CMC-Na Gelling agent 3 4,5 6 

CaCO3 Abrasif 15 15 15 

TEA Pembasa 1 1,5 2 

Glyserin Humektan 50 50 50 

SLS Surfaktan 1 1 1 

Sodium sakarin Pemanis 0,1 0,1 0,1 

Nipagin Pengawet 0,2 0,2 0,2 

Nipasol Pengawet 0,3 0,3 0,3 

Menthol Corigen odoris 1,5 1,5 1,5 

Aquades Pelarut Ad 100 Ad 100 Ad 100 

 

4.9 Pembuatan Gel Gigi 

Cara pembuatan gel carbomer adalah dengan menaburkan carbomer 

dengan air jumlah sesuai dengan masing-masing formula dalam cawan kemudian 

ditambahkan dengan TEA, CMC-Na dikembangkan dengan air panas dalam mortir 

ad mengembang kemudian dimasukkan basis gel carbomer kedalam basis gel 

CMC-Na, gerus atau aduk ada homogen. Nipagin, gliserin, sodium sakarin, dan 

menthol, dilarutkan dalam beaker glass aduk ad homogen dan larut (campuran 1). 

Larutkan nipasol kedalam minyak atsiri lengkuas di beaker glass aduk ad larut dan 

homogen (campuran 2). Campuran 1 dimasukkan kedalam campuran 2 kemudian 

diaduk ad homogen. Masukkan campuran larutan kedalam basis gel sedikit-sedikit 

dengan diaduk secara konstan sampai terbentuk suatu massa gel yang baik.. 

Dimasukkan kalsium karbonat, SLS dan tambahkan sisa aquades sedikit-sedikit 

diaduk konstan sampai sediaan homogen. Sediaan dicek pH, kemudian dimasukkan 

ke dalam wadah. Skema pembutan gel gigi dapat dilihat pada Gambar 4.1. : 
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Gambar 4.1 Skema Pembuatan Gel Gigi 

4.10 Evaluasi Sediaan 

 Dilakukan evaluasi sediaan bertujuan untuk mengatahui sediaan yang telah 

dibuat apakah sesuai dengan kriteria yang telah dinginkan dan telah mencapai hasil 

yang maksimal. Beberapa evaluasi yang dilakukan pada sediaan gel gigi yaitu 

organoleptis, uji pH, homogenitas,  viskositas, uji hedonik, daya sebar, serta uji 

stabilitas metode freeze thaw. Pengujian dilakukan setiap minggu selama 1 bulan ( 

Pratiwi, 2016). 

4.10.1 Evaluasi  Pengamatan Organoleptis 

Pengamatan organoleptis ini bertujuan untuk melihat perubahan secara 

signifikan yang terjadi pada sediaan yang dibuat. Beberapa pengamatan visual 

terhadap warna, bentuk gel, dan bau atau aroma. (Warnida et al, 2016). 

4.10.2 Pengukuran pH 

Pengukuran pH dilakukan untuk memastikan bahwa pH sediaan gel gigi yag 

dibuat sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dari Standar Nasional 

Indonesia (SNI). Pengukuran pH gel dilakukan dengan menggunakan pH meter 

yang sudah dikalibrasi pada pH 4,00 dan pH 6,86 (Warnida et al, 2016). 

Carbomer  + air + TEA 

CMC-Na + air panas 

 

Nipagin +Gliserin + Menthol + Sodium 

sakarin ( dilarutkan dalam beaker glass 

aduk ad homogen  (campuran 1) 

Kembangkan didalam 

mortir aduk sampai 

terbentuk basis gel 

Dilarutkan nipasol dalam minyak 

atsiri lengkuas kedalam beaker 

glass aduk ad homogen (campuran 

2) 

Larutan yang terdapat dalam beaker glass (campuran 1) 

dimasukkan ke dalam beaker glass (campuran 2), aduk ad homogen, 

masukkan  kedalam basis gel sedikit-sedikit aduk konstan ad homogen 

dan terbentuk massa gel yang baik. Ditambah dengan kalsium karbonat, 

SLS sedikit-sedikit dan sisa aquades, aduk perlahan konstan ad homogen. 

 Gambar 4.1 Skema Pembuatan Gel Gigi 
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4.10.3 Evaluasi Homogenitas 

Pengujian homogenitas sediaan pasta gigi dilakukan dengan mengoleskan 

sedikit sediaan pada sekeping kaca yang kemudian diamati, kemudian disimpan 

pada kondisi penyimpanan yang dipercepat dan dioleskan lagi pada sekeping kaca 

dan diamati. Susunan homogen yang baik sebelum maupun setelah penyimpanan 

dipercepat, merupakan sediaan pasta gigi yang stabil. Titik fokus pada penelitian 

ini yaitu pengolesan sediaan pada kaca objek lalu mengamati permukaan sediaan 

apakah ada bagian yang terpisah atau tidak (Habiburahman et al. 2016). 

4.10.4 Uji Viskositas 

Viskometer Brookfield adalah alat yang digunakan unuk pengujian 

viskositas. Cara pengujian yaitu sediaan pasta gigi dimasukkan ke dalam wadah 

beaker glass ukuran 250 ml, menggunakan spindel yang sesuai kemudian 

diturunkan sampai batas spindel tercelup ke dalam sediaan gel, kemudian alat 

dinyalakan. Lihat angka viskositas yang ditunjukkan oleh jarum merah kemudian  

dicatat, hasil angka tersebut dikalikan dengan faktor yang bisa dilihat pada tabel 

yang ada pada brosur alat. Nilai viskositas diproleh dengan mengubah rpm dari yg 

terkecil hingga terbesar (Rahmawanti, 20114). 

4.10.5 Uji Daya Sebar 

Uji daya sebar dilakukan dengan cara meletakkan sediaan sebanyak 0,5 

gram ditengah-tengah lapisan kaca. Lapisan kaca lainnya diletakkan diatas sediaan 

selama 1 menit. Sediaan yang menyebar dihitung diameternya, beban 50, 100, 150, 

200, 250, 300, dan 400 gram yang diletakkan diatas kaca secara bergantian, 

didiamkan selama 1 menit dan diukur kembali diameter sediaan yang menyebar. 

Beban yang ditambahkan dihentikan pada saat sediaan sudah tidak menyebar lagi 

(Pratiwi, 2016). 

4.10.6 Uji Pembentukan Busa 

Uji pembentukan busa dilakukan dengan cara membuat larutan 1% dari 

berbagai konsentrasi pasta gigi dalam air. Kemudian dimasukan kedalam gelas ukur 

tertutup, lalu dikocok selama 1 menit. Kemudian mengukur tinggi busa yang 

terbentuk. Pengujian dilakukan setiap minggu selama 3 minggu penyimpanan (Afni 

et al, 2015). 
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4.10.7 Uji Stabilitas 

Sediaan yang tetap berada dalam batas yang dapat diterima selama waktu 

penggunaan dan penyimpanan merupakan sediaan yang stabil, dimana sifat dan 

karakteristiknya sama dengan yang dimiliki pada saat dibuat (Rahman, 2009). Uji 

stabiitas dengan metode freeze thaw cycling Dilakukan pengamatan selama 1 bulan 

dan diamati tiap 1 minggu sekali (Djajadisastra, 2004). 

a. Uji stabilitas pada suhu rendah dilakukan dengan pengamatan stabilitas sediaan 

meliputi warna, pH dan bau, dievaluasi pada suhu rendah 4oC ± 2oC. 

b. Uji stabilitas pada suhu kamar dilakukan dengan pengamatan stabilitas sediaan 

meliputi warna, pH dan bau,  dievaluasi pada suhu kamar 27oC ± 2oC. 

c. Uji stabilitas pada suhu tinggi dilakukan dengan pengamatan stabilitas sediaan 

meliputi warna, pH dan bau,  dievaluasi pada suhu tinggi 40oC ± 2oC. 

4.10.8 Uji Hedonik (Aseptabilita) 

Penilaian kesukaan atau uji hedonik bertujuan untuk mengetahui atau 

mengungkapkan tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaan 

terhadap suatu produk atau sediaan yang dihasilkan. Penilaian yang digunakan 

dalam aseptabilitas suatu sediaan merupakan tingkat kesukaan terhadap produk. 

Pengujian dilakukan dengan tiga paramter yaitu penilaian tampilan wana, 

kekentalan dan jumlah busa. Accidental sampling merupakan teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel. Teknik ini memiliki keuntungan yaitu lebih 

cepat dan praktis dalam memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuisioner skala 5 yaitu sangat tidak suka (1), tidak suka (2), netral 

(3), suka (4), dan sangat suka (5). Jumlah responden yang digunakan sebanyak 20 

orang (Sandi, 2012). 

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 sediaan 

menggunakan uji One-way Anova. Dari data yang didapatkan dilakukan analisa 

stastitik 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 menunjukan adanya perbedaan  bermakna 
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sehingga dilanjutkan uji HSD (Honestly Significant Difference) untuk mengetahui 

data mana yang berbeda. 

 


