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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metedologi penelitian 

eksperimental, membandingkan pengaruh variasi kadar Polovinil Alkohol sebagai 

Pembentuk Film dan Propilen Glikol sebagai Plasticizier dalam sediaan peel off 

mask terhadap sifat fisika kimia yang meliputi organoleptis, homogenitas, 

viskositas, daya sebar, waktu mengering, stabilitas, dan hedonic sediaan 

4.2 Variabel Penelitian 

4.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan Polivinil Alkohol 

(PVA) ; Propilen Glikol pada konsentrasi 5%;5%,10%;5%,5%;10%,10%;10% 

dalam pembuatan peel off mask kombinasi Tea tree oil dan Niasinamida. 

4.2.2 Variabel Tergantung 

 Variable tergantung pada penelitian ini adalah sifat fisika (organoleptis, 

homogenitas, viskositas, waktu mering, dan daya sebar); sifat kima (pH); 

stabilitas dan uji hedonic sediaan. 

4.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

4.3.1 Tempat Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di lakukan di Laboratorium Teknologi Sediaan 

Farmasetika, Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

4.3.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2018 sampai dengan 

bulan Desember 2018 

4.4 Bahan 

 Bahan penelitian yang digunakan yaitu Tea Tree Oil, Niasinamida (PT. 

Sumber Berlian Kimia), Polivinil Alkohol (PVA) (PT. Brataco), Propilen Glikol 
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(PT. Brataco), Metil Paraben (PT. Brataco), Sodium Lauryl Sulfat (CV. Makmur 

Sejati), Carbopol 940 (PT. Sumber Berlian Kimia), TEA (CV. Makmur Sejati), 

BHT (PT. Brataco), Aquades (CV. Makmur Sejati). 

4.5 Alat  

Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini meliputi pH meter Basic 

20+(Crison), neraca analitik digital (Metler toledo), peralatan uji daya sebar, 

peralatan uji viskositas (Rion Viscotester vT-045F), Steroglass hot plate 

(DAIHAN LABTECH CO.,LTD), cawan petri, mortir, stamper, alat-alat gelas, 

batang pengaduk, peralatan uji stabilitas 

4.6 Metode Kerja 

Pada penelitian ini diawali dengan pembuatan sediaan Peel Off Mask 

kombinasi Tea Tree Oil dan Niasinamida dengan menggunakan PVA sebagai 

pembentuk film dan Propilen Glikol sebagai Plasticizer dengan berbagai 

konsentrasi. Terdapat 4 formula peel off mask yang akan di uji karakteristik 

fisik (organoleptis, homogenitas, daya sebar, viskositas, ), karakteristik kimia 

(pH) dan uji stabilitas sediaan. Formula I mengandung PVA dan Propilen 

Glikol (5%;5%), Formula II mengandung PVA dan Propilen Glikol (10%;5%), 

Formula III mengandung PVA dan Propilen Glikol (5%;10%),dan Formula IV 

PVA dan Propilen Glikol (10%;10%) 

Skema kerja dapat dilihat pada gambar 4.1 
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Pembuatan peel off mask kombinasi Tea Tree Oil dan Niasinamida dengan PVA (Polivinil 

alkohol) sebagai pembentuk lapisan film dan Propilen Glikol sebagai Plasticizer. 

FI : PVA dan 

Propilen Glikol 

(5%;5%) 

Evaluasi Sediaan 

  Evaluasi tipe emulgel 

 Uji karakteristik fisik dan kimia sediaan : 

 Organoleptis (warna, bau, tekstur) 

 pH sediaan 

 Viskositas 

 Uji homogenitas  

 Uji waktu mengering sediaan 

 Uji daya sebar 

 Uji Stabilitas sediaan 

 Freeze Thaw 

 Uji Hedonic 

Analisi Data 

Gambar 4.1 Skema Kerja Gambar 4.1 Skema Kerja 

FII : PVA dan 

Propilen Glikol 

(10%;5%) 

FIII : PVA dan 

Propilen Glikol 

(5%;10%) 

FIV : PVA dan 

Propilen Glikol 

(10%;10%) 



31 

 

 

 

4.7 Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 4 formula peel off mask kombinasi Tea tree oil 

dan Niasinamida. Formula formula peel off mask kombinasi Tea tree oil dan 

Niasinamida dapat dilihat pada tabel IV.1  

4.7.1 Spesifikasi Sediaan 

Organoleptis Warna : Putih 

Bau : Khas Tea Tree Oil 

Tekstur : Lembut 

Homogenitas Homogen 

Viskositas 2000 - 50000 cPs 

Daya Sebar 5 – 7 cm 

Waktu Mengering < 30 menit 

pH 4,5 – 8 

Stabilitas Sediaan Stabil 

 

4.7.2 Formula Peel Off Mask Kombinasi Tea Tree Oil dan Niasinamida 

Bahan dan jumlah yang diambil dalam formulasi basis masker dapat 

dilihat pada tabel IV.1 

Tabel IV.I Formula Basis Peel Off Mask 

NO Bahan Fungsi F I F II F III F IV 

1 Tea Tree OIl Bahan aktif 5% 5% 5% 5% 

2 Niasinamida Bahan aktif 4% 4% 4% 4% 

3 PVA Pembentuk 

lapisan film 

5% 10% 5% 10% 

4 Propilen Glikol Plasticizer / 

Humektan 

5% 5% 10% 10% 

5 Carbomer 940 Gelling agent 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

6 TEA Alkalazing 

agent 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

7 Metil Paraben Pengawet 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

8 Sodium Lauryl 

Sulfate 

Surfaktan 2% 2% 2% 2% 

9 BHT Antioksidan 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

10 Aquadest Pelarut ad 100 ad 100 ad 100 ad 100 
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Cara Pembuatan Pell Off Mask 

Pembuatan sediaan peel off mask dimulai dengan mengembangkan PVA 

dengan aquades panas di beaker glass diatas waterbath (wadah A). Selanjutnya 

pembuatan gel carbomer dengan semua sisa air dalam beaker glass setelah 

mengembang ditambahkan TEA sedikit demi sedikit ad ph netral dan diaduk 

sehingga didapatkan gel dengan konsistensi yang baik (wadah B). Fase air yaitu 

Nipagin, Sodium laurat sulfat, dan propilen glikol diaduk ad larut sempurna 

dicawan tambahkan Niasnimida yang sudah dilarutkan dengan air (wadah C). 

Fase minyak yaitu BHT, dan tea tree oil dihomogenkan dalam cawan porselin 

diaduk sampai larut sempurna (wadah D).  

Selanjutnya campurlan wadah B dalam wadah A lalu diaduk hingga 

homogen. Wadah D dimasukkan kedalam wadah C sedikit demi sedikit diaduk 

konstan hingga menjadi emulsi, kemudian campuran wadah C dimasukkan 

kedalam wadah A lalu diaduk dengan kecepatan konstan hingga homogen.  

Skema pembuatan dilihat pada Gambar 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Skema Pembuatan 
 

PVA + aquadest diatas waterbath 

suhu 80°C, tutup dengan 

aluminium foil selama 2 jam, 

diamkan semalam 

Carbomer + aquadest dalam 

beaker glass diamkan selama 

24 jam. Setelah 

menggembangkan + TEA 

sedikit demi sedikit 

Dicampur 

(Campuran 1) 

Fase air : Nipagin + SLS + 

Propilen glikol diaduk ad larut 

sempurna + Niasinamida yang 

sudah dilarutkan dengan air 

Fase minyak : BHT + Tea tree 

oil dilarutkan ad larut 

sempurna  

Fase minyak masuk ke 

fase air sedikit demi 

sedikit aduk ad homogen 

(campuran II) 

 

Campuran II dimasukan ke Campuran I sedikit demi 

sedikit diaduk konstan hingga homogen 
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4.8 Evaluasi sediaan 

4.8.1 Evaluasi Tipe Emulgel 

1. Metode Pewarnaan 

Emulgel diambil secukupnya kemudian diletakkan di atas gelas arloji 

dan ditambahkan Sudan III dan metilen blue kemudian diaduk sampai homogen 

dan diamati untuk melihat sediaan emulgel dalam tipe (M/A) minyak dalam air 

atau (A/M) air dalam minyak. Jika dengan sudan metilen blue sediaan terlihat 

bintik-bintik warna biru maka sediaan termasuk tipe A/M dan sebaliknya jika 

warna sediaan homogen maka termasuk tipe M/A (Lachman, 2008). 

2. Metode Pengenceran 

 Untuk memastikan tipe emulgel yang dibuat termasuk emulsi tipe yang 

dikehendaki maka diuji juga menggunakan metode pengenceran dengan cara 

ditimbang 5 g sediaan diletakkan di Beaker glass dan ditambahkan 50 ml air. Jika 

emulgel tipe M/A akan terdistribusi merata pada medium air dan jika emulgel tipe 

A/M tidak akan terdistribusi merata pada permukaan air (Shovyana dan 

Zulkarnain., 2013). 

4.8.2 Evaluasi Fisik Sediaan 

1. Organoleptis  

Pemeriksaan organoleptis yang dilakukan meliputi warna, bau dan tekstur. 

Tekstur yang diamati adalah konsistensi dari sediaan (kaku dan lembut). 

2. Uji Homogenitas  

 Uji ini dilakukan dengan mengambil sedikit sediaan dan megoleskannya 

pada kaca transparan, gel yang diambil yaitu gel pada bagian atas, bawah, dan 

tengah dari sediaan. Setelah disebar di kaca transparan diharapkan homogenitas 

terlihat dengan tidak adanya butiran besar atau adanya partikel yang tidak terlarut 

dengan baik. Jika masih terlihat ada butiran-butiran, gerus kembali sampai 

didapatkan sediaan yang bening penampakannya pada kaca transparan (Syamsuni, 

2007). 
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3. Viskositas 

Pengukuran viskositas sediaan dilakukan menggunakan alat viskometer 

cup and bob. Pertama alat viskometer dinyalakan, kemudian sebanyak 100g peel 

off mask dimasukkan kedalam beaker gelas, kemudian memasang spindle ukuran 

64 dan rotor dijalankan dengan kecepatan 30 rpm, lalu jarum penunjuk viskometer 

dibaca. Jika telah konstan segera dicatat hasilnya kemudian dikalikan dengan 

faktor (200). Berdasarkan persyaratan SNI 16-4399-1996 tentang rentang 

viskositas sediaan emulgel  yang memenuhi persyaratan yaitu 2000-50000 cPs. 

(lakukan replikasi 3 kali) (Naibaho, et al., 2013). 

4. Daya Sebar 

 Penentuan kapasitas penyebaran dilakukan dengan alat sepasang lempeng 

kaca dengan tebal masing-masing 3 mm. Metode penentuannya adalah dengan 

menimbang sebanyak 2 gram diletakkan diatas kaca bening yang bagian 

bawahnya ditempeli kertas milimeter dengan diameter 20 cm. Selanjutnya sediaan 

ditutup dengan kaca, bagian atas penutup diberi beban mulai dari beban terkecil 

sampai terbesar 0g, 1g, 2g, 3g, 4g, 5g dan seterusnya. Kemudiaan setiap 

penambahan beban diamati penyebarannya. Setelah tidak ada penambahan 

diameter dicatat, dilanjutkan beban berikutnya sambil ditunggu sampai tiga beban 

dengan diameter konstan (lakukan replikasi 3 kali) (Naibaho, et al., 2013). 

5. Uji Waktu Mengering 

Pengujian waktu kering dilakukan dengan cara mengoleskan gel sebanyak 1 

gram secara merata dengan cara pengolesan 7,5x7,5 cm di lengan tangan dan 

diamati waktu yang diperlukan sediaan untuk mengering yaitu waktu dari saat 

mulai dioleskan masker gel hingga terbentuk lapisan yang kering dan elastis yang 

dapat dikelupas dari permukaan kulit tanpa meninggalkan massa gel. Dengan 

ketentuan waktu sediaan mengering tidak lebih dari 30 menit (Vieira, et al., 2009). 

4.8.3 Evaluasi Karakteristik Kimia Sediaan (pH) 

Dilakukan dengan menimbang 10 gram sediaan dilarutkan dalam 50 mL 

aquadest dalam beaker glass, ditambahkan aquadest hingga 100 mL lalu aduk 

hingga merata. Larutan diukur pH nya dengan pH meter yang sudah distandarisasi 

(Sudarmadji, 1984). Ukur dengan pH meter dan catat pH yang ditunjukkan. Hasil 
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pengukuran menunjukan target pH pada kulit, yaitu 4,5 – 8 (Naibaho, et al., 

2013). 

4.8.4 Evaluasi Stabilitas Sediaan 

Metode Freeze Thaw dengan cara sampel disimpan pada suhu 4
0
C selama 

24 jam, kemudian dipindahkan ke dalam oven bersuhu 40
0
C ± 2ºC selama 24 jam 

(satu siklus). Uji dilakukan sebanyak 6 siklus, lalu diamati perubahan fisik yang 

terjadi (apakah ada pemisahan atau tidak) selama 12 hari (Rieger M, 2000 ; Dewi, 

et al., 2014). 

4.8.5 Uji Hedonic (Aseptabilitas) 

Uji hedonic atau penilaian kesukaan bertujuan untuk mengetahui 

penerimaan responden terhadap produk yang dihasilkan. Uji hedonic 

merupakan salah satu pengujian yang dilakukan untuk meminta responden 

mengungkapkan tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidak sukaan 

terhadap produk yang dihasilkan. Tingkat kesukaan terhadap produk 

merupakan penilaian yang digunakan dalam aseptabilitas suatu sediaan. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan parameter yaitu penilaian 

kelembutan masker dioleskan, sensasi masker, kemudahan masker dioleskan, 

dan kemudahan masker dikelupas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

yaitu accidental sampling. Teknik ini memiliki keuntungan yaitu lebih praktis 

dan cepat dalam memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuisioner skala 4 yaitu sangat tidak suka (1), tidak suka (2), suka 

(3), dan sangat suka (4). Jumlah responden yang digunakan sebanyak 30 orang 

(Sandi, 2012) . 

4.9 Analisi Data 

Untuk analisis pengamatan organoleptis dilakukan secara visual dengan 

mengamati sediaan secara langsung meliputi  warna, aroma, dan tekstur yang 

dilakukan satu hari setelah pembuatan. Selanjutnya, untuk analisa uji karakteristik 

fisik (viskositas, daya sebar, waktu mengering), karakteristik kimia (pH) sediaan 

menggunakan uji Factorial Design dengan Software Minitab. Factorial Design 

digunakan untuk mengkaji pengaruh interaksi dua atau lebih faktor / peubah selain 
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faktor utamanya. Dari data yang dimasukan akan diperoleh Pareto Chart untuk 

mengetahui ada / tidak pengaruh yang signifkan (Syukri., 2009). 

 

 

 

 

 

 


