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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi penelitian eksperimental, 

dengan membandingkan pengaruh peningkatan konsentrasi ekstrak kulit buah 

delima putih (Punica granatum L) pada sediaan masker peel off dengan basis PVA 

dan kombinasi PEG 1500 dengan HPMC terhadap karakteristik fisik dan kimia 

(organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar dan waktu mengering) serta 

stabilitas sediaan. 

 

4.2. Variabel Penelitian 

4.2.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perbedaan prosentase ekstrak kulit 

buah delima putih (Punica granatum L) sebanyak 1%, 2% dan 3% dalam sediaan 

masker peel off.  

 

4.2.2. Variabel Tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah karakteristik fisik dan kimia 

(organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar dan waktu mengering) serta 

stabilitas sediaan masker peel off. 

 

4.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

4.3.1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Formulasi Sediaan Farmasi dan 

Laboratorium Kimia Terpadu II Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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4.3.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 

2019. 

 

4.4. Bahan 

Bahan penelitian yang digunakan yaitu kulit buah delima putih (Punica 

granatum L) (Materia Medika Batu), Polivinil Alkohol Grade PVA-217 (CV. 

Chemical Indonesia Multi Sentosa), Polietilenglikol 1500 (CLARIANT 

PRODUKTE (Deutschland) GmbH), Hidroksipropilmetil selulosa E15 (Wuyan 

Senwayer Century Chemical Co.,Ltd), Propilenglikol (DOW Chemical pacific), 

Metil Paraben (Yokaichi Factory), Propil Paraben (CV. Chemical Indonesia Multi 

Sentosa), Vitamin C (PT. Brataco Chemical), DPPH (1,1-diphenyl-2-

picrylhidrazil) (Sigmaaldrich), Metanol pro analisis, Etanol 70% dan Aquadest. 

 

4.5. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pH meter Basic 20+ 

(Crison); Neraca analitik digital (Metter Toledo); Peralatan uji daya sebar; 

Peralatan uji viskositas (Brookfield Engineering Labs. INC); Steroglass hot plate 

(DAIHAN LABTECH CO.LTD); Spektrofotometer UV-10113 Serial No. 

A114550 (SHIMADZU CORP); oven (BINDER); cawan porselin, waterbath, 

mortir, stemper, dan alat-alat gelas lain. 

 

4.6. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi: 

a. Gel menurut Farmakope Indonesia edisi V, gel merupakan sistem semipadat 

terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau 

molekul organic yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Pembawa dapat 

berupa air, alcohol, air-alkohol atau non air (Jones, 2008). Gel dapat 

digunakan secara topikal atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh 

b. Masker peel-off adalah kosmetik perawatan kulit wajah yang berbentuk gel 

dan setelah diaplikasikan ke kulit wajah dalam waktu tertentu hingga 

mengering, penggunaanya yaitu dapat dengan mudah dilepas seperti 
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membran elastis. Polivinil Alkohol digunakan sebagai pembentuk film 

elastis pada formulasi ini 

c. Kulit buah delima putih dalam formula diketahui mengandung antioksidan 

tinggi. Maka diformulasikan sediaan masker gel peel-off  yang dapat 

menangkal radikal bebas 

 

4.7. Metode Kerja 

4.7.1. Pembuatan Ekstrak Kulit Buah Delima Putih 

Kulit buah delima segar dikeringkan kemudian diblender hingga menjadi 

serbuk. Serbuk kering kulit buah delima putih ditimbang sebanyak 500 gram 

kemudian dimaserasi dengan pelarut etanol 70% sebanyak 5000 ml. Maserasi 

dilakukan sebanyak 3 kali. Filtrat hasil maserasi kemudian disaring. Filtrat yang 

didapatkan selanjutnya dipekatkan dengan rotavapor pada suhu 40°C kemudian 

diuapkan di waterbath sampai terbentuk ekstrak kental. 

 

4.7.2. Skrining Fitokimia Ekstrak Kulit Buah Delima Putih 

Analisis fitokimia penting dalam penentuan senyawa metabolit sekunder 

yang terkandung didalam ekstrak tanaman yang berpotensi dalam pengobatan atau 

terapi. Berikut ini merupakan beberapa uji kualitatif dalam penentuan golongan 

senyawa dalam tumbuhan: 

1.1 Pemeriksaan terpenoid 

Sampel ekstrak sebanyak 0.8 g dilarutkan dengan 10 ml methanol, 

selanjutnya disaring dan filtrat diambil sejumlah 500 µL dan ditambahkan 200 µL 

kloroform. Kemudian ditambakan 300 µL asam sulfur secara perlahan. 

Pembentukan warna kecoklatan mengindikasikan adanya terpenoid dalam sampel 

(Mohammadi, Alaei, & Bajalan, 2016; Wadood et al., 2013) 

1.2 Pemeriksaan alkaloid 

Sampel ekstrak sebanyak 0.9 g ditambahkan etanol ad larut dikocok 

kemudian ditambahkan 5 ml HCl 2N kemudian dipanaskan 2-3 menit. Dinginkan 

lalu tambahkan 0.3 g NaCl diaduk kemudian disaring. Filtrat ditambahkan 5 ml HCl 

2N, kemudian dibagi 3. Larutan A sebagai blanko, larutan B ditambahkan pereaksi 
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Mayer dan larutan C ditambahkan pereaksi Wagner. Pembentukan endapan 

mengindikasikan adanya senyawa alkaloid . 

1.3 Pemeriksaan flavonoid 

Sampel ekstrak sebanyak 0.3 g ditambahkan 3 ml n-heksana, kocok berkali-

kali sampai n-heksana tidak berwarna. Residu ditambahkan 20 ml etanol, kemudian 

larutan dibagi 2. Larutan A sebagai blanko dan larutan B ditambahkan 0.5 ml HCl 

pekat, dipanaskan. Pembentukkan warna merah terang mengindikasikan adanya 

senyawa flavonoid. 

1.4 Pemeriksaan sterol dan steroid 

Sampel ekstrak 0.5 g dilarutkan dengan 15 ml etanol, kemudian dibagi 3. 

Larutan A sebagai blanko. Larutan B ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrat & 1 

tetes asam sulfat pekat, terbentuknya warna merah menunjukkan adanya senyawa 

steroid. Larutan C ditambahkan 1-2 ml asal sulfat pekat melalui dinding tabung, 

terbentuknya cincin berwarna merah menunjukkan reaksi yang positif.  

1.5 Pemeriksaan saponin 

Sampel ekstrak dilarutkan dengan akuades, selanjutnya diambil 2 mL ekstrak 

kemudian ditambahkan beberapa volum aquades pada tabung dan kocok dengan 

kuat. Amati ada atau tidak pembentukan buih yang terbentuk selama 20 menit 

(Mohammadi et al., 2016; Zohra et al., 2012) 

1.6 Pemeriksaan antrakuinon 

Sampel ekstrak dilarutkan dengan aquadest, diambil 1 ml sampel, 

ditambahkan dengan 1 ml asam sulfat 5%, kemudian dipanaskan dan disaring. 

Filtrate ditambahkan kloroform (tunggu 5 menit), diambil fase kloroform dan 

ditambahkan ammonia 5 tetes. Terbentuknya warna rose pink sampai merah 

menunjukkan adanya senyawa antrakuinon (Zohra et al., 2012) 

1.7 Pemeriksaan fenol dan tannin 

Sampel ekstrak diambil sebanyak 0.5 g kemudian dipanaskan dengan 10 ml 

aquades dalam tabung reaksi dan disaring. Selanjutnya ditetesi dengan 0.1% FeCl3 

kedalam filtrat. Adanya endapan berwarna biru kehitaman menunnjukkan adanya 

senyawa fenol dan tannin (Mohammadi et al., 2016) 
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4.7.3. Uji Antioksidan Ekstrak Kulit Buah Delima Putih 

Pembuatan Larutan DPPH 200 ppm 

Ditimbang 10,0 mg serbuk DPPH secara kuantitatif kemudian dimasukkan ke 

dalam labu ukur 50 ml lalu tambahkan metanol p.a sampai 50,0 ml sehingga 

didapatkan 

konsentrasi 200 ppm, kemudian ditempatkan pada botol gelap (Handayani dkk., 

2014). Cara pembuatan larutan DPPH 200 ppm dapat dilihat pada gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan Larutan DPPH 40 ppm 

Dipipet 2,0 ml larutan DPPH (200 ppm) dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0ml 

ditambahakan metanol p.a ad 10,0 ml kemudian dikocok ad homogen. Cara 

pembuatan blanko dapat dilihat pada gambar 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbang DPPH 10,0 mg + 50,0 ml metanol p.a 

Larutkan ad homogen 

 

Labu gelap 

2,0 ml larutan DPPH (200 ppm) 

Masukkan ke dalam labu ukur + metanol p.a ad 10,0 ml 

 

Kocok ad homogen 

Gambar 4. 1 Skema Kerja Pembuatan Larutan DPPH 200 ppm 

Gambar 4. 2 Skema Kerja Pembuatan Larutan DPPH 40 ppm 
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Pembuatan Larutan Kontrol Positif (Vitamin C) 

a) Pembuatan Baku Induk I (LBI 1) 200 ppm 

Dibuat larutan baku induk 1 vitamin C dengan konsentrasi 200 ppm dengan cara 

ditimbang serbuk vitamin C sebanyak 10 mg secara kuantitatif dan dilarutkan 

dalam 

metanol p.a 50,0 ml dalam labu ukur, kocok ad homogen. 

b) Pembuatan Baku Induk II (LBI 2) 20 ppm 

Dipipet 5,0 ml larutan baku induk 1 dan ditambahkan methanol p.a ad 50,0 ml, 

kocok ad homogen 

c) Pembuatan Larutan Baku Kerja 

Pembuatan larutan baku kerja adalah sebagai berikut : 

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

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

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

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

 BK 5 : 5,0 ml LBI 2 + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml metanol p.a  10 ppm 
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10 mg serbuk vitamin C + metanol p.a ad 50,0 ml 

Labu ukur 50,0 ml  kocok homogen 

Larutan baku induk I 200 ppm (LBI 1) 

Dipipet LBI 1 sebanyak 5,0 ml + metanol p.a ad 50,0 ml 

Labu ukur 50,0 ml  kocok homogen 

 

Larutan baku induk II 20 ppm (LBI 2) 

LBI2 1,0 

ml + 2,0 ml 

DPPH + 

metanol p.a 

ad 10,0 ml 

LBI2 2,0 

ml + 2,0 ml 

DPPH + 

metanol p.a 

ad 10,0 ml 

LBI2 3,0 

ml + 2,0 ml 

DPPH + 

metanol p.a 

ad 10,0 ml 

LBI2 4,0 

ml + 4,0 ml 

DPPH + 

metanol p.a 

ad 10,0 ml 

LBI2 5,0 

ml + 2,0 ml 

DPPH + 

metanol p.a 

ad 10,0 ml 

LBK 1  

(2 ppm) 

LBK 2  

(4 ppm) 

LBK 4  

(8 ppm) 

LBK 3  

(6 ppm) 

LBK 5  

(10 ppm) 

Gambar 4. 3 Skema Kerja Pembuatan Larutan Kontrol Positif (Vitamin C) 
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Pembuatan Larutan Uji 

a) Pembuatan Larutan Baku Induk 

Dibuat larutan baku induk dengan konsentrasi 100 ppm dengan cara ditimbang 

ekstrak kulit buah delima putih sebanyak 10 mg secara kuantitatif dan dilarutkan 

dalam methanol p.a ad 100,0 ml pada labu ukur, kocok ad homogen. 

b) Pembuatan Larutan Baku Kerja 

Pembuatan larutan baku kerja adalah sebagai berikut : 

 BK 1 : 0,5 ml LBI  + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml metanol p.a  5 ppm 

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

 BK 3 : 2,0 ml LBI  + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml metanol p.a  20 ppm 

 BK 4 : 4,0 ml LBI  + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml metanol p.a  40 ppm 

 BK 5 : 8,0 ml LBI  + 2,0 ml DPPH ad 10,0 ml metanol p.a  80 ppm 
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10 mg ekstrak kulit buah delima putih 

Masukkan dalam labu ukur + metanol ad 100,0 ml 

Kocok ad homogen 

Larutan baku induk (LBI) 100 ppm 

LBI 0,5 ml 

+ 2,0 ml 

DPPH + 

metanol p.a 

ad 10,0 ml 

LBI 1,0 ml 

+ 2,0 ml 

DPPH + 

metanol p.a 

ad 10,0 ml 

LBI 2,0 ml 

+ 2,0 ml 

DPPH + 

metanol p.a 

ad 10,0 ml 

LBI 4,0 ml 

+ 2,0 ml 

DPPH + 

metanol p.a 

ad 10,0 ml 

LBI 8,0 ml 

+ 2,0 ml 

DPPH + 

metanol p.a 

ad 10,0 ml 

LBK 1  

(5 ppm) 

LBK 2  

(10 ppm) 

LBK 4  

(40 ppm) 

LBK 3  

(20 ppm) 

LBK 5  

(80 ppm) 

Gambar 4. 4 Skema Kerja Pembuatan Larutan Uji Ekstrak Kulit Buah Delima Putih 
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Proses Inkubasi 

Setelah selesai pembuatan larutan DPPH, larutan kontrol positif dan larutan 

uji, larutan tersebut diinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit (Tristantini et al, 

2016). 

Pengukuran Absorbansi 

Setelah diinkubasi, larutan tersebut diukur absorbansinya menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 517 nm (Tristantini et al, 2016). 

 

4.7.4. Pembuatan Masker Gel Peel Off Ekstrak Kulit Buah Delima Putih 

Pada penelitian ini di awali dengan pembuatan sediaan masker gel peel-off 

dari ekstrak kulit buah delima putih (Punica granatum L) pada berbagai kadar 

dengan basis PVA (Polivinil Alkohol) dan kombinasi PEG (Polietilen Glikol) 1500 

dengan HPMC (Hidroksipropilmetil Selulosa) pada berbagai kadar. Terdapat 4 

formula masker gel peel-off yang akan di evaluasi karakteristik fisik dan kimia 

(organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar dan waktu mengering) serta 

stabilitas sediaan. Formula kontrol tidak mengandung ekstrak kulit buah delima 

putih, formula I mengandung ekstrak kulit buah delima 1%, formula II mengandung 

ekstrak kulit buah delima 2%, dan formula III mengandung ekstrak kulit buah 

delima 3%. Semua uji dilakukan replikasi 3 kali dengan bobot sediaan 300 g. 
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Pembuatan masker gel peel-off dari ekstrak kulit buah delima dengan basis 

PVA (Polivinil Alkohol) dan kombinasi PEG 1500 dengan HPMC 

Formula I 

dengan kadar 

ekstrak kulit 

buah delima 

1% 

Formula II 

dengan kadar 

ekstrak kulit 

buah delima 

2% 

Formula III 

dengan kadar 

ekstrak kulit 

buah delima 

3% 

Evaluasi Sediaan 

Uji stabilitas 
Uji Karakteristik Fisik Sediaan : 

- Organoleptis (warna, bau, tekstur) 

- Viskositas 

- Homogenitas 

- Daya sebar 

- Waktu mengering 

 

Uji Karakteristik Kimia : 

- pH sediaan  

Analisis Data 

Formula 

kontrol 

dengan kadar 

ekstrak kulit 

buah delima 

0% 

Gambar 4. 5 Skema Kerja Penelitian 
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4.8. Rancangan Formula 

4.8.1. Komposisi Formula Gel Peel-Off 

Tabel IV. 1 Formulasi Gel Peel-Off 

N

o  

Nama Bahan Fungsi Formul

a 

Kontrol 

Negatif 

Formul

a I (%) 

Formul

a II (%) 

Formul

a III 

(%) 

1 Ekstrak Kulit 

Buah Delima 

Bahan aktif 0 1 2 3 

2 Polivinil 

Alkohol 

(PVA) 

Film former 12 12 12 12 

3 Polietilen 

Glikol (PEG) 

1500 

Plasticizier 2,5 2,5 2,5 2,5 

4 Hidroksipropi

l 

Metilselulosa 

(HPMC) 

Peningkat 

viskositas 

2 2 2 2 

5 Propilenglikol Plasticizier/ 

Humektan  

10 10 10 10 

6 Vitamin C Antioksida

n 

0,001 0,001 0,001 0,001 

7 Metil Paraben 

(Nipagin) 

Pengawet  0,18 0,18 0,18 0,18 

8 Propil 

Paraben 

(Nipasol) 

Pengawet 0,02 0,02 0,02 0,02 

9 Aquadest Pelarut  Ad 100 Ad 100 Ad 100 Ad 100 

 

4.8.2. Rancangan Spesifikasi Sediaan 

Tabel IV. 2 Rancangan Spesifikasi Sediaan 

No. Karakteristik Sediaan Spesifikasi 

1 Organoleptis Tidak berbau, warna coklat jernih, tekstur 

lembut 

2 Homogenitas Homogen 

3 Viskositas 3000-30000 cPs 

4 Daya Sebar 5,0 – 7,0 cm 

5 Waktu Mengering 15 – 30 menit 

6 pH 4,5 – 6,5 

 

4.9. Cara Pembuatan Masker Peel-Off 

Pembuatannsediaan masker peel-off dimulaiidengannmengembangkan 

Polivinil Alkohol (PVA)-dalam-aquades sebanyak 80% dari jumlah PVA yang 
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digunakan di beker gelas lalutditutupfdengancaluminiumxfoil dan dipanaskan di 

atasdhotplate (suhu 80°C,sselamaq15pmenit) dan didiamkan selama 

semalameataue12ejam (wadah A). Selanjutnya-ditempat yang berbeda dilarutkan 

PEG 1500 dengan aquades secukupnya sampai larut (wadah B). Selanjutnya 

ditempat lain dikembangkan HPMC dalam aquades panas, diamkan sampai 

mengembang ± 15 - 30 menit (wadah C). Pada beker gelas (wadah D), larutkan 

metil paraben dan propil paraben dalam-propilenglikol-kemudian aduk hingga-

larut. KemudianpcampurkankwadahnBmdalambwadah C lalusdiadukuhingga 

homogen dan dimasukkan ke dalam wadah A sampai homogen. Setelahxhomogen, 

ditambahkanrcampurangwadah D kevdalamhwadahlAolaluediaduk hingga 

homogen. Tambahkan ekstrak kulit buah delima sedikitydemiusedikit lalu diaduk 

hingga homogen. Vitamin Cddilarutkan dalam sisadaquades kemudian dimasukkan 

kekdalamkcampuran dan aduk hinggaahomogen. Setiap formulasi dibuat scale-up 

sebanyak 300 g. Bagan alir pembuatan dapat dilihat pada gambar 4.6  
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PVA + aquades di 

beker gelas (ditutup 

dengan aluminium 

foil) 

Panaskan di atas 

hotplate (suhu 80°C 

selama 15 menit) 

Didiamkan selama 

semalam atau 12 jam 

(wadah A) 

HPMC + 

aquades di 

mortir 

Diamkan 

hingga  

mengembang 

±30 menit 

Larutkan metil 

paraben dan propil 

paraben dalam 

propilenglikol 

Aduk hingga larut 

pada beker gelas 

(wadah D) 

Campurkan, aduk hingga homogen 

dalam wadah A 

Campurkan, aduk hingga 

homogen dalam wadah A 

Larutkan vitamin 

C dalam sisa 

aquades 

Campurkan, aduk 

hingga homogen 

Ditimbang ekstrak kulit 

buah delima putih sesuai 

kadar 

PEG 1500 + 

aquades di 

mortir 

Gerus hingga 

larut 

Gambar 4. 6 Skema Kerja Pembuatan Masker Peel-Off 
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4.10. Evaluasi Sediaan 

4.10.1. Evaluasi Fisik Sediaan 

1. Organoleptis 

Pengamatan organoleptis dapat dinilai dari warna, bau dan tekstur sediaan. 

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 (Armadany et al., 2015). 

3. Viskositas 

Pengukuran viskositas sediaan gel diukur dengan menggunakan alat 

viskometer Brookfield. Viskometer Brookfield merupakan salah satu viscometer 

yang menggunakan kumparan yang dicelupkan ke dalam sediaan yang diuji dan 

mengukur tahanan gerak dari bagian yang berputar. Tersedia kumparan yang 

berbeda untuk rentang kekentalan tetentu dan umumnya dilengkapi dengan 

kecepatan rotasi (Depkes RI, 1995). Sebanyak 100 gram gel dimasukkan kedalam 

beker gelas, kemudian dipasang spindle ukuran 64 dan rotor dijalankan dengan 

kecepatan 3, 6, 12, 30, 60 rpm. Setelah viskometer menunjukkan angka yang stabil, 

hasilnya dicatat kemudian dikalikan dengan faktor (1000). Batas viskositas sediaan 

topikal adalah 3000-30000 cPs (Armadany et al., 2015). 

4. Daya Sebar 

Untuk penentuan kapasitas penyebaran dilakukan dengan alat sepasang 

lempeng kaca dengan ukuran 20 cm x 20 cm dan berat sampai dengan 200 g. 

Metode penentuannya adalah dengan menimbang sediaan gel sebanyak 0,5 gram 

dan diletakkan di atas kaca bening yang di bagian bawahnya ditempeli kertas 

milimeter dengan diameter 20 cm. Selanjutnya sediaan ditutup dengan kaca, bagian 

atas penutup diberi beban mulai dari beban terkecil sampai beban terbesar yaitu 50 

g, 100 g dan seterusnya. Kemudian setiap penambahan beban diamati 

penyebarannya. Setelah 1 menit diameter dicatat, dilanjutkan beban berikutnya 
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sambil ditunggu sampai tiga beban dengan diameter konstan (repikasi dilakukan 

sebanyak 3 kali). Sediaan masker peel-off harus memiliki rentang daya sebar 

sediaan topikal yaitu 5-7 cm (Budiman et al., 2017; Tunjungsari, 2012). 

5. Uji Waktu Mengering Sediaan 

Masker wajah yang dipergunakan adalah masker yang diformulasikan 48 jam 

sebelumnya. Jumlah masker wajah yang dioleskan sebanyak 0,7 gram dan disebar 

di atas permukaan kaca dengan area seluas 7,0 x 2,5 cm hingga membentuk lapisan 

tipis seragam dengan tebal kira-kira 1 mm, lalu kaca dimasukkan dalam oven 

dengan suhu 34,5°C – 38,5°C selama 1 jam, ini meniru pengaplikasian masker pada 

wajah, kemudian dihitung kecepatan mengering masker peel-off menggunakan 

stopwatch (Armadany et al., 2015; Budiman et al., 2017). Persyaratan rentang 

waktu mengering sediaan gel peel off mask yaitu 15-30 menit (Zhelsiana, 2016). 

Sediaan masker peel-off yang baik harus mudah untuk dikelupas serta tidak mudah 

sobek. 

 

4.10.2. Evaluasi Kimia Sediaan 

Pengukuran pH 

Pengukuran pH sediaan dilakukan dengan alat pH meter basic 20+. Dicuci 

elektroda dengan aquadest dan dikeringkan dengan tisu, kemudian dilakukan 

kalibrasi dengan larutan buffer standart pH 4.0 dan 7.0, elektroda dicuci dan 

dikeringkan kembali. Sediaan dimasukkan ke dalam beker gelas. Lalu dilakukan 

pengukuan pH sediaan dengan cara elektroda dimasukkan kedalam sediaan gel dan 

dilihat angka yang tertera pada alat. Nilai pH sediaan masker peel-off harus sesuai 

dengan pH yaitu berkisar 4,5 – 6,5 (Armadany, 2015). 

 

4.10.3. Evaluasi Stabilitas Sediaan 

Uji stabilitas dilakukan pada suhu 4°±2ºC (disimpan pada lemari dingin atau 

kulkas), 30±2ºC (disimpan pada suhu ruangan) dan 40±2ºC (disimpan pada 

inkubator) dengan cara sampel dimasukkan kedalam vial dan disimpan pada 

masing-masing suhu 4°C, 30°C dan 40°C selama 4 minggu, lalu dilakukan 

pengamatan sediaan gel terhadap organoleptis dan pengukuran pH setiap 1 minggu 

(WHO, 2018).  
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Kemudian dilakukan Uji stabilitas Freeze thaw dengan cara sampel 

ditimbang kemudian disimpan pada suhu 4oC selama 24 jam, kemudian 

dipindahkan ke dalam inkubator bersuhu 40°C ± 2ºC selama 24 jam (satu siklus). 

Uji dilakukan sebanyak 6 siklus, lalu diamati perubahan fisik yang terjadi 

(perubahan warna, bau dan sinerensis) dan pengukuran pH (Iswandana, 2017). 

 

4.10.4. Analisis Data 

Untuk analisis pemeriksaan organoleptis, homogenitas dan stabilitas 

dilakukan secara visual dengan mengamati sediaan gel secara langsung meliputi 

bau, warna, tekstur dan tidak adanya butiran besar atau adanya partikel yang tidak 

terlarut dengan baik pada sediaan saat pengamatan menggunakan kaca transparan 

yang dilakukan satu hari setelah pembuatan.  Untuk analisa uji karakteristik fisik 

dan kimia (pH, viskositas, daya sebar dan waktu mengering) 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. 

Data Absorbansi 

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan program 

SPSS yaitu analisa probit. Analisa probit digunakan untuk mengukur suatu 

hubungan simulasi dengan proporsi yang terjadi. Proses pengolahan data program 

ini adalah dengan cara mengkorelasikan larutan uji dengan hasil absorbansi. 

Perhitungan Persentase Inhibisi 

Persentase inhibisi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut 

% inhibisi = 
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 𝑥 100% 

Setelah didapatkan persentase inhibisi dari masing-masing konsentrasi, ditentukan 

persamaan y = a + bx dengan perhitungan secara regresi linear dimana x adalah 

konsentrasi (μg/ml) dan y adalah persentase inhibisi (%) (Tristantini dkk, 2016). 
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Perhitungan IC50 

Aktivitas antioksidan dinyatakan dengan Inhibitor Concentration 50% (IC50) yaitu 

konsentrasi sampel yang dapat meredam radikal DPPH sebanyak 50% (Tristantini 

et all, 2016). Nilai IC50 didapatkan dari nilai X setelah mengganti Y = 50. Dari 

persamaan y = a + bx dapat dihitung nilai IC50 dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut 

IC50 = 
50 − 𝑎

𝑏
 

Perbandingan nilai IC50 ekstrak kulit buah delima putih dan vitamin C dihitung 

untuk mengetahui efek antioksidan pada sampel kulit buah delima putih. 

 


