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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian eksperimental, yaitu 

dengan membandingan pengaruh variasi kadar bahan aktif minyak atsiri geranium 

dalam sediaan spray gel hand sanitizer yang dikombinasi dengan minyak atsiri  

pepermin terhadap aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Metode 

uji aktivitas antibakteri yang digunakan adalah metode difusi paper disk. 

4.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2019 hingga April 2019 di 

Laboratorium Teknologi Sediaan Farmasetika, Program Studi Farmasi, Fakultas 

Ilmu Kesehatan dan Laboratorium Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.3 Identifikasi Variabel 

4.3.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas pada penelitian ini adalah penggunaan minyak atsiri geranium 

pada konsentrasi (1,25%; 2,5%; dan 5%) dalam sediaan spray gel hand sanitizer. 

4.3.2 Variabel Tergantung 

 Variabel tergantung pada penelitian ini adalah diameter zona hambat yang 

dihasilkan pada media agar dengan metode difusi paper disk. 

4.4 Alat dan Bahan 

4.4.1 Alat Penelitian 

 Adapun alat-alat yang digunakan selama penelitian ini meliputi : 

1. Mortir dan stamper 

2. Neraca analitikal digital (Metter Toledo) 

3. Steroglass hot plate (Daihan LabTech Co. LTD) 

4. Cawan Petri 

5. Alat vortex 

6. Jarum Ose 
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7. Cotton bud 

8. Inkubator  

9. Alat-alat gelas (tabung reaksi, beker gelas dan erlenmeyer) 

4.4.2 Bahan Penelitian 

 Bahan-bahan yang digunakan selama penelitian ini meliputi : 

1. Minyak atsiri geranium (Pelargonium graveolens) (Happy Green) 

2. Minyak atsiri pepermin (Mentha piperita) (Happy Green) 

3. Karbomer (Fagron) 

4. TEA  (Fagron) 

5. Sorbitol (Cargil) 

6. Metil paraben (Yokaichifactory) 

7. Polisorbat 80 (Fagron) 

8. Nutrien agar (NA) (Oxoid) 

9. Akuades (Medicare) 

4.4.3 Bakteri uji 

 Bakteri uji yang digunakan pada penelitian ini adalah bakteri gram positif 

Staphylococcus aureus yang diperoleh dari Laboratorium Biomedik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

4.5 Metode Kerja 

 Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu menyiapkan bahan minyak 

atsiri geranium (P. graveolens) dan minyak atsiri pepermin (M. piperita). 

Pembuatan sediaan spray gel sebagai hand sanitizer dari kombinasi minyak atsiri 

geranium dan minyak atsiri pepermin dengan menggunakan polisorbat 80 sebagai 

surfaktan. Terdapat tiga formulasi spray gel yang akan diuji aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi paper disk. Formula 

1 (F1) menggunakan minyak atsiri geranium 1,25%, formula 2 (F2) menggunakan 

minyak atsiri geranium 2,5% dan formula 3 (F3) menggunakan minyak atsiri 

geranium 5%. Pembuatan tiga formula dibuat dengan bobot sediaan 50 gram 

masing-masing formulasi dibuat replikasi sebanyak 3 kali. Setelah itu, dilakukan 

pengujian sediaan spray gel hand sanitizer yang telah jadi terhadap daya hambat 

bakteri Staphylococcus aureus. 
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Gambar 4.1 Bagan Alir Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan sediaan spray gel hand sanitizer kombinasi minyak atsiri 

geranium dengan berbagai kadar (1,25%; 2,5%, dan 5%) dan minyak atsiri 

pepermin dengan surfaktan polisorbat 80  

Formula 1 dengan 

minyak atsiri geranium 

1,25% 

Formula 3 dengan 

minyak atsiri geranium 

5% 

Formula 2 dengan 

minyak atsiri geranium 

2,5% 

Uji aktivitas antibakteri sediaan 

spray hand sanitizer terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus 

Analisis data 
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4.5.1 Formulasi Spray gel Minyak Atsiri Geranium dan Minyak Atsiri 

Pepermin 

 Dalam formulasi ini dibuat 50 gram spray gel hand sanitizer kombinasi 

minyak atsiri geranium dan minyak atsiri pepermin sebanyak 3 formula dengan 

perbedaan pada variasi minyak atsiri geranium yang akan digunakan yaitu F1= 

1,25%; F2= 2,5%; dan F3= 5% dibuat bobot sediaan sebanyak 50 gram. Berikut 

adalah rancangan formula dari 3 formula yang akan dibuat : 

1.  Formula spray gel hand sanitizer minyak atsiri geranium dan minyak atsiri  

pepermin dapat dilihat pada tabel IV.1 sebagai berikut: 

Tabel IV.1 Formulasi spray gel hand sanitizer minyak atsiri geranium dengan 

kadar (1,25%; 2,5%; dan 5%) dan minyak atsiri pepermin  

 

 Dalam penelitian ini dibuat spray gel hand sanitizer sebanyak tiga formula 

dengan perbedaan pada variasi kadar minyak atsiri geranium yaitu F1= 1,25%; F2= 

2,5%; dan F3= 5% dimana masing-masing formula dibuat replikasi sebanyak 3 kali. 

 

 

 

 

 

Bahan Fungsi Konsentrasi (%) 

 Kontrol Formula 1 Formula 2 Formula 3 

Karbomer  Gelling agent 0,2 0,2 0,2 0,2 

TEA Alkalizing 

agent 

qs qs qs qs 

Minyak atsiri 

geranium 

Bahan aktif - 1,25 2,5 5 

Minyak atsiri 

pepermin 

Bahan aktif - 1,25 1,25 1,25 

Polisorbat 80  Surfaktan 10 10 10 10 

Metil 

paraben  

Pengawet 0,1 0,1 0,1 0,1 

Sorbitol  Humektan 5 5 5 5 

Akuades Pelarut ad 100% ad 100% ad 100% ad 100% 
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4.5.2 Pembuatan Spray gel Minyak Atsiri Geranium dan Minyak Atsiri 

Pepermin 

 

Gambar 4.2 Skema Kerja Pembuatan Spray gel 

4.5.3 Uji Antibakteri Spray gel Minyak Atsiri Geranium dan Minyak Atsiri 

Pepermin  

Uji aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus menggunakan metode metode 

difusi paper disk untuk mengetahui adanya aktivitas antibakteri. Dilakukan 

beberapa tahap, yaitu: 

1. Pewarnaan Bakteri Gram 

Pewarnaan bakeri dengan membuat sediaan bakteri pada gelas obyek, 

difiksasi di atas api, kemudian diwarnai dengan kristal violet selama 3-5 

menit, dicuci dengan air mengalir lalu digenangi dengan lugol selama 1 

menit, dilunturkan zat warna tersebut dengan alkohol 96% selama 10 detik 

Ditimbang semua bahan yang akan
dipakai

Karbomer dikembangkan dengan akuades sebanyak 1 kalinya di dalam mortir

Ditambahkan dengan TEA ad pH netral, gerus sampai homogen dan
membentuk massa gel (campuran 1)

Dilarutkan sorbitol dan metil paraben ad larut homogen, lalu dimasukkan ke
campuran 1 gerus ad homogen (campuran 2)

Minyak atsiri geranium dan minyak atsiri pepermin dicampurkan dengan
polisorbat 80, campur ad homogen (campuran 3)

Campuran 3 dimasukkan ke campuran 2, lalu di gerus ad homogen

Tambahkan sisa akuades ke dalam mortir, campur ad homogen dan masukkan
ke botol spray
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sampai zat warna hilang, dicuci lagi dengan air mengalir dan diwarnai dengan 

safranin selama 1 menit, dikeringkan preparat dan diberi sedikit minyak 

emersi lalu di amati di bawah mikroskop (Rahmi et al., 2015). 

2. Pembuatan Media NA (Nutrient Agar) 

Larutkan NA (Nutrient Agar) sebanyak 2,8 gram dalam 100 ml akuades 

di erlenmeyer, lalu dipanaskan hingga mendidih untuk melarutkan media 

seluruhnya. Setelah itu disterilkan dengan metode sterilisasi autoklaf pada 

suhu 121°C selama 15 menit. Dinginkan hingga suhu mencapai 45-50°C. 

Aduk rata dan tuangkan ke dalam cawan petri steril masing-masing 10 ml dan 

ditunggu dingin dan padat (Surjowardojo et al., 2015). 

3. Penanaman Mikroba (isolasi bakteri) 

Isolasi bakteri adalah memisahkan bakteri dari alamnya dan 

ditanamkan pada media yang baru sebagai biakan murni. Teknik penanaman 

mikroba yang digunakan adalah dengan cara menggores. Cara yang dilakukan 

pada teknik ini adalah : diambil 1 ose kultur bakteri dan disebarkan pada 

permukaan media agar dimulai dari satu ujung lalu keujung lainnya. Lalu 

inkubasi dengan posisi terbalik selama 24 jam, amati pertumbuhannya. 

4. Pembuatan Suspensi Bakteri Uji 

Bakteri yang telah diinokulasi diambil dengan kawat ose steril lalu 

disuspensikan kedalam tabung yang berisi 2 ml NaCl 0,9% hingga didapat 

kekeruhan yang sama dengan larutan standar 0,5 Mc. Farland (perkiraan 

densitas sel 1,5 x 108 CFU/ml) (Sirait et al., 2016).  

5. Preparasi Sampel pada Paper Disk 

Tiap masing-masing sediaan spray gel, kontrol positif berupa sediaan 

hand sanitizer produk komersil. Setiap spray gel dipipet 40 µl untuk 

dimasukkan pada masing-masing paper disk. Paper disk ditempelkan pada 

media agar dan dilakukan inkubasi dengan suhu 36-37oC selama 24 jam. 

6. Pengujian Antibakteri Spray Gel Hand Sanitizer 

Disiapkan media agar serta biakan mikroba yang sudah jadi, kemudian 

masing-masing cawan petri (3 cawan petri) dibagi menjadi 4 bagian (kontrol 

positif, formula 1,2, dan 3). Masing-masing sampel sebanyak 40 µl diteteskan 
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ke dalam paper disk pada cawan petri untuk menentukan zona hambatnya. 

Setelah itu kemudian diinkubasi selama 24 jam.  

Gambar 4.3 Metode Difusi Paper Disk (Bauer et al., 1966) 

7. Pengamatan dan Pengukuran 

Pengamatan dilakukan setelah 24 jam masa inkubasi. Area bening 

merupakan petunjuk kepekaan bakteri terhadap bahan antibakteri yang 

digunakan untuk bahan uji dan dinyatakan dengan lebar diameter zona 

hambat. Diameter zona hambat diukur dalam satuan millimeter (mm) 

menggunakan jangka sorong (Sirait et al., 2016). Kategori zona hambat dapat 

diketahui pada tabel IV.2 berikut: 

Tabel IV.2 Kategori Kekuatan Daya Hambat (Trisia et al, 2018) 

Diameter Kekuatan Daya Hambat 

< 5 mm Lemah 

5-10 mm Sedang 

11-20 mm Kuat 

> 21 mm Sangat Kuat 
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4.6 Rancangan Penelitian Uji Antibakteri Spray Gel Hand Sanitizer  

Keterangan: 

F 1   : Formula 1 spray gel hand sanitizer (1,25%) 

F 2   : Formula 2 spray gel hand sanitizer (2,5%) 

F 3   : Formula 3 spray gel hand sanitizer (5%) 

Kontrol positif  : Spray gel Dettol 

Kontrol negatif : Basis spray gel 

4.7 Metode Analisa 

Analisis dilakukan dengan menggunakan software statistik. Metode yang 

digunakan yaitu One Way ANOVA untuk menyatakan derajat perbedaan dan 

regresi linear sederhana untuk menyatakan derajat keeratan hubungan antar dua 

variabel. Pengujian diawali dengan uji normalitas dan homogenitas variansi untuk 

mengetahui apakah sebaran data normal dan variansi dari populasi-populasi sama. 

Jika data tersebar normal dan variasinya sama (ditandai dengan nilai p > 0,05) maka 

dilanjutkan dengan uji statistik One Way ANOVA (Solikha, 2014). Jika diperoleh 

hasil yang berbeda signifikan maka dilanjutkan dengan uji post-hoc HSD (Honestly 

Significantly Different) untuk mengetahui kelompok mana saja yang berbeda 

F 1 

Kontrol negatif 

Kontrol positif F 3 

F 2 
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signifikan. Hasil uji One Way ANOVA dan HSD dikatakan signifikan apabila 

didapatkan harga p < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95% (Maulina dan 

Sugihartini, 2015). 

 


