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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi penelitian eksperimental, 

dengan membandingkan pengaruh peningkatan kadar Susu Kambing pada sediaan 

lotion Susu kambing tipe M/A terhadap karakteristik fisik-kimia dan stabilitas 

sediaan. 

4.2 Variabel Penelitian 

4.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam  penelitian ini adalah perbedaan persentasi Susu 

Kambing dengan konsentrasi 10%, 15%, dan 20%. 

4.2.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah karakteristik fisiko-kimia  

dan stabilitas fisik sediaan lotion (organoleptis, pH, viskositas, daya sebar dan 

aseptabilitas). 

4.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

4.3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Formulasi Sediaan Farmasi 

Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Malang 

4.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan 

Juni 2018. 

4.4 Bahan 

 Bahan penelitian yang digunakan adalah susu kambing (diperoleh dari 

penjual susu kambing murni di Batu), glycerin (diperoleh dari PT. Brataco 

Chemika Malang), setil alcohol (diperoleh dari PT. Brataco Chemika Malang), 

metil paraben (diperoleh dari PT. Brataco Chemika Malang), propil paraben 

(diperoleh dari PT. Brataco Chemika Malang), asam stearate (diperoleh dari PT. 

Brataco Chemika Malang), trietanolamin (diperoleh dari PT. Brataco Chemika 
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Malang), paraffin cair (diperoleh dari PT. Brataco Chemika Malang), dan 

aquadest.  

4.5 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini meliputi: pH meter basic 20+ 

(Crison), neraca analitik digital (Melter Toledo), peralatan uji daya sebar, 

peralatan uji viskositas (Rion Viscotester vT-o45F), waterbath (memmert). 

4.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi: 

a. Hand and body lotion merupakan suatu sediaan kosmetika berbentuk 

emulsi cair yang digunakan pada daerah tangan dan tubuh dengan tujuan 

melembabkan dan melembutkan kulit (Buchmann, 2001; Mitsui, 1997). 

b. Uji karakteristik fisik-kimia meliputi organoleptis, homogenitas, 

pengukuran viskositas, pengukuran pH, dan penentuan daya sebar, uji 

stabilitas. 

4.7 Prosedur Kerja 

Pada penelitian ini di awali dengan pembuatan sediaan krim Susu kambing 

tipe m/a dengan fase minyak mengandung Asam Stearat, setil alkohol, parafin 

cair, Nipasol, dan fase air mengandung TEA, gliserin, Nipagin dan aquadest. 

Terdapat 3 formula lotion Susu kambing yang akan di uji karakteristik fisik 

(organoleptis, pH sediaan, daya sebar, viskositas), uji stabilitas. dan uji 

aseptabilitas. Formula I menggunakan kadar Susu kambing sebesar 10%. Formula 

II menggunakan kadar Susu kambing sebesar 15% dan Formula III menggunakan 

kadar Susu kambing sebesar 20%. Semua uji dilakukan replikasi 3 kali dengan 

bobot sediaan 100 g. skema kerja dapat dilihat pada gambar 4.1 
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Pembuatan sediaan  lotion Susu Kambing tipe m/a dengan fase 

minyak mengandung Asam Stearat, setil alkohol, Parafin cair, 

Nipasol. dan fase air mengandung TEA, Gliserin, Nipagin dan 

aquadest 

Formula I dengan 

kadar Susu Kambing 

sebesar 10%. 

Formula III dengan 

kadar Susu Kambing 

sebesar 20%.  

 

Formula II dengan 

kadar Susu Kambing 

sebesar 15%. 

 

Evaluasi Sediaan 

 

Uji karakteristik sifat fisiko-

kimia, meliputi: 

1. Organoleptis (Warna, bau, 

tekstur) 

2. Homogenitas 

3. Tipe  Lotion 

4. Uji pH 

5. Viskositas 

6. Daya Sebar 

7.  

8.  

Uji Stabilitas 

 

Analisis Data 

Gambar 4.1  Skema Kerja Penelitian 
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4.8 Rancangan Formula 

Tabel IV.1 Komposisi Lotion Susu Kambing  

No Bahan Fungsi 
Formula I 

(% b/b) 

Formula II 

(% b/b) 

Formula III 

(% b/b) 

1. Susu Kambing Zat aktif 10 15 20 

2. Asam Stearat Emulgator 5 5 5 

3. Triethanolamin Emulgator  1 1 1 

3. Paraffin cair 

Pembentuk 

Basis  7 7 7 

4. Setil alkohol 
Stiffening 

Agent 
2 2 2 

5. Gliserin Humektan 8,5 8,5 8,5 

6. Nipagin Pengawet 0,05 0,05 0,05 

7. Nipasol Pengawet 0,05 0,05 0,05 

8. Aquadest Pelarut Ad 100 Ad 100 Ad 100 

 

4.9 Cara Pembuatan Lotion Susu kambing 

 Sediaan lotion diawali dengan penyiapan bahan-bahan lotion untuk semua 

formula. Fase minyak: Asam stearat, paraffin cair, setil alkohhol, dan Nipasol 

dipanaskan di cawan porselen diatas  diatas waterbath  pada suhu 700C dengan 

pengadukan hingga homogen. Kemudian, fase air Triethanolamin, gliserin, 

Nipagin dilarutkan dengan aquadest dengan pengadukan. Fase larut minyak 

dicampurkan dalam fase larut air pada suhu 700C dengan dilakukan pengadukan 

hingga homogen. Setelah sediaan agak dingin bahan aktif dimasukkan 

kedalamnya dan diaduk hingga homogen dan terbentuk sediaan  massa lotion 

yang baik. 
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4.10 Evaluasi Sediaan 

4.10.1 Evaluasi Tipe Emulsi 

 Penentuan tipe emulsi dilakukan dengan metode pewarnaan menggunakan 

metilena biru dan sudan merah. Pewarnaan dilakukan dengan cara sediaan lotion 

yang akan diuji diletakan diatas gelas arloji, kemudian ditambahkan metilena biru, 

kemudian diaduk hingga homogen. Jika setelah diaduk warna sediaan menjadi 

biru yang merata maka sediaan tersebut merupakan krim tipe M/A. Sedangkan 

pewarnaan dengan sudan merah dilakukan dengan cara menambahkan sudan 

Ditimbang fase air: 

Triethanolamin, gliserin , 

Nipagin, dilarutkan dengan 

aquadest 

Ditimbang fase minyak: 

Asam stearat, paraffin 

cair, setil alcohol,  dan 

Nipasol. 

Masukkan fase air 

ke dalam cawan 

hangat 

Diaduk konstan hingga 

membentuk massa lotion 

yang baik. 

Panaskan diatas waterbath ad 

mencair sampai suhu ± 70-

750C 

Lebur diatas waterbath ad 

mencair sampai suhu ± 

70-750C 

Dimasukkan sedikit demi sedikit 

fase minyak ke dalam fase air 

didalam cawan hangat sambil 

terus diaduk. 

Ditambahkan 

Susu Kambing 

Gambar 4.2 Skema Cara Pembuatan Lotion  Susu Kambing 
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merah pada sediaan kemudian diaduk hingga homogen. Diambil sedikit sediaan 

yang sudah bercampur dengan sudan merah dan diamati menggunakan 

mikroskop. Jika terdapat bintik-bintik berwarna merah maha sediaan krim tersebut 

merupakan tipe m/a (dilakukan replikasi sebanyak tiga kali). 

4.10.2 Evalusi Fisik Sediaan 

1. Organoleptis 

Pemeriksaan organoleptis yang dilakukan meliputi warna, bau dan tekstur 

(Suhery, et al., 2016). 

2. Pengukuran pH 

Pengukuran pH menggunakan sediaan alat pH meter yang dikalibrasi 

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

dicelupkan kedalam krim, jarum pH meter dibiarkan bergerak sampai 

menunjukan posisi tetap, pH yang ditunjukan jarum dicatat. Krim 

sebaiknya memiliki pH yang sesuai dengan pH kulit yaitu 4,5 - 8 

(dilakukan replikasi sebanyak 3 kali) (Suhery, et al., 2016) 

3. Viskositas 

Pengukuran viskositas sediaan dilakukan dengan menempat sampel dalam 

viscometer Brookfield DV-E hingga spindle terendam. Diatur spindle dan 

kecepatan yang akan digunakan. Viscometer Brookfield DV-E dijalankan, 

kemudian viskositas dari gel akan terbaca (dilakukan replikasi 3 kali) 

(Arikumalasari.,et al, 2013). 

4. Daya sebar 

Kaca transparan diletakkan diatas kertas grafik pada kaca tersebut 

diletakkan 0,5 g krim, kemudian ditutup dengan kaca transparan dan 

dibiarkan selama ± 5 detik untuk mendapatkan berapa diameter daerah 

yang terbentuk. Kemudian dilanjutkan dengan menambahan beban diatas 

kaca transparan tersebut beban 50, 100, 200, dan 500 g dan diamati 

diamater daerah yang terbentuk (Suhery, et al., 2016). 

4.10.3 Evaluasi Stabilitas Sediaan 

Uji Stabilitas (Freeze Thaw) 

Sampel lotion disimpan pada suhu 4 C selama 24 jam, lalu 

dipindahkan ke dalam oven dengan suhu 40 ± 2 C selam 24 jam. Uji kali 
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ini dilakukan selama 6 siklus, sediaan yang diinginkan haruslah tidak 

berubah seperti semula saat krim dibuat secara organoleptis dan uji fisik 

(Aryani, et al., 2015) 

4.11 Analisis Data 

Hasil yang diperoleh dari pengamatan sediaan lotion Susu Kambing 

tipe M/A berupa data deskriptif dan kuantitatif. Data deskriptif diperoleh dari 

pengujiaan organoleptis (warna, bau, tekstur), homogenitas, tipe emulsi, dan 

stabilitas sediaan yang dilakukan satu hari setelah pembuatan krim. Sedangkan 

data kuantitatif diperoleh dari pengujian viskositas, pH, daya sebar sediaan dan 

aseptabilitas sediaan lotion. Data kuantitatif dianalisis secara statistik 

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 Tukey HSD untuk mengetahui data 

mana yang berbeda. 

 


