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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode eksperimental, 

dimana membandingkan pengaruh peningkatan kadar ekstrak etanol bawang 

dayak terhadap karakteristik dan terhadap uji aktivitas antibakteri Pseudomonas 

aeruginosa pada gel Ekstrak bawang dayak dengan konsentrasi 2% 4% dan 6%. 

 

4.2 Variabel Penelitian 

4.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah penggunaan kadar ekstrak etanol 

bawang dayak dengan konsentrasi 2%, 4%, dan 6%. 

4.2.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah karakteristik fisik dan 

aktivitas antibakteri yang dilihat dari zona hambat pada Pseudomonas aeruginosa 

dari gel ekstrak etanol bawang dayak. 

 

4.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional didalam penelitian ini meliputi: 

a. Gel merupakan sistem semipadat terdiri dari suspensi yang dibuat dari 

partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi 

oleh suatu cairan. 

b. Gel ekstrak etanol bawang dayak ialah sediaan semipadat yang berbentuk 

gel yang menggunakan ekstrak etanol bawang dayak sebagai bahan aktif 

dan menggunakan gelling agent karbomer sebagai basis dan bahan lain yang 

dimasukkan ke dalam formulasi. 

c. Kontrol negatif adalah kelompok perlakuan yang tidak dapat menghasilkan 

efek atau memberikan efek perubahan pada variabel tergantung. Tujuan 

menggunakan kontrol negatif adalah unuk mengetahui apakah pelarut yang 

digunakan memiliki efek antimikroba. Adapun kontrol negatif yang 

digunakan adalah aquadest. 
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d. Kontrol positif  adalah kelompok perlakuan yang dapat menghasilkan efek 

atau memberikan efek perubahan pada variabel tergantung. Tujuan 

digunakannya kontrol positif adalah untuk memastikan eksperimen yang 

dilakukan sudah tepat dan menghasilkan efek positif pada variabel 

tergantung. Kontrol positif yang digunakan dalam eksperimen ini adalah 

antibiotik tetrasiklin. 

 

4.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi Sediaan Farmasi Program 

Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malang dan Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

4.5 Bahan 

Bahan yang digunakan untuk sediaan gel sebagai berikut: 

1. Umbi bawang dayak yang didapatkan dari petani di Kabupaten Tabalong, 

Kalimantan Selatan sebagai bahan aktif. 

2. Etanol 96%  

3. Carbopol  (Fagron Hallas, Yunani) 

4. Gliserin (PT Panadia Corporation Indonesia) 

5. Propilenglikol (Dow Chemical Pasific Singapore) 

6. Triethanolamine (PT Panadia Corporation Indonesia) 

7. Metil Paraben (Ueno Fine Chemical, Japan) 

8. Aquadest (PT Panadia Corporation Indonesia) 

9. Bakteri Pseudomonas aeruginosa (Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya) 

10. Kontrol positif antibiotik Tetrasiklin HCl 

 

4.6 Alat 

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu cawan petri, alat-alat 

gelas, mortir dan stamper, water bath, pipet volume, inkubator, peralatan uji daya 

sebar, jarum ose steril, autoklaf, pH meter, viskometer brookfield. 
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4.7 Metode Kerja 

Langkah pertama adalah dengan pembuatan ekstrak bawang dayak dengan 

pelarut etanaol 96% yang dilakukan di Materia Medika Batu, Malang. Kemudian 

dilakukan pembuatan sediaan gel ekstrak etanol bawang dayak dengan 

konsentrasi 2% 4% dan 6% serta beberapa bahan seperti gelling agent yang 

ditambahkan sebagai basis gel. Pada penelitian ini digunakan 3 formula dan 1 

formula sebagai kontrol negatif. Selanjutnya akan dilakukan uji karakteristik fisik 

(organoleptis, viskositas, pH) kemudian dilakukan uji aktivitas antibakteri 

Pseudomonas aeruginosa. Formula I (F1) mengandung ekstrak etanol bawang 

dayak sebesar 2%, formula II (F2) mengandung ekstrak etanol bawang dayak 

sebesar 4%, formula III (F3) mengandung ekstrak etanol bawang dayak sebesar 

6% dan formula kontrol negatif (F0) tidak mengandung ekstrak etanol bawang 

dayak. Seluruh formula direplikasi 3 kali dan uji dilakukan replikasi 3 kali dengan 

volume masing-masing sediaan sebanyak 200 gram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Skema Kerja Penelitian 
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4.8 Rancangan Formula 

Dalam penelitian ini terdapat 5 formula gel ekstrak etanol bawang dayak 

dengan konsentrasi 2%, 4%, dan 6%, 1 formula sebagai kontrol negatif, serta 1 

formula sebagai kontrol positif. 

 

4.8.1 Komposisi Gel Antibakteri 

Tabel formula gel ekstrak etanol bawang dayak terdiri dari 5 formula antara 

lain 1 formula sebagai  kontrol negatif (tidak mengandung ekstrak etanol bawang 

dayak), 1 formula sebagai kontrol positif (salep oxytetracycline) formula 1 

(formula yang mengandung ekstrak etanol bawang dayak dengan kadar 2%), 

formula 2 (formula yang mengandung ekstrak etanol bawang dayak sebesar 4%), 

dan formula 3 (formula yang mengandung  ekstrak etanol bawang dayak 6%). 

Tabel IV. 1 Formula Gel Ekstrak Etanol Bawang Dayak 

Bahan Fungsi 

Kontrol 

negatif 

(%) 

F1 

(%) 

F2 

(%) 

F3 

(%) 

Ekstrak etanol 

bawang dayak 
Bahan aktif - 2 4 6 

Polyacrylic acid 

(carbopol) 

Basis/gelling 

agent 
1 1 1 1 

Triethanolamine 
Alkalizing 

agent 
ad pH 7 ad pH 7 ad pH 7 ad pH 7 

Gliserin Humektan 5 5 5 5 

Propilenglikol Humektan 5 5 5 5 

Metil paraben Pengawet 0,1 0,1 0,1 0,1 

Aquadest Pelarut ad 100 ad 100 ad 100 ad 100 
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4.9 Cara Pembuatan Gel Antibakteri 

Cara pembuatan gel antibakteri yaitu ditimbang semua bahan kemudian 

dikembangkan karbomer dengan air suling dalam mortir. Ditambahkan metil 

paraben yang telah dilarutkan dalam propilenglikol sampai terlarut sempurna. 

Dimasukkan gliserin kemudian dihomogenkan, kemudian ditetesakan 

trietanolamin  aduk sampai terbentuk gel. Lalu dimasukkan ekstrak etanol bawang 

dayak ke dalam basis, setelah itu dihomogenkan  dan dimasukkan ke dalam 

wadah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Skema Cara Pembuatan Gel Antibakteri 

Carbopol dimasukkan ke dalam mortir yang sudah berisikan aquadest dan 

dikembangkan hingga mengembang. 

Metil paraben dilarutkan ke dalam propilenglikol aduk ad larut, masukkan 

ke dalam campuran aduk ad homogen. 

Ditambahkan TEA dengan cara diteteskan hingga terbentuk massa gel dan 

mencapai pH 7 

Dimasukkan ekstrak etanol umbi bawang dayank ke dalam basis gel dan 

diaduk hingga homogen 

Tambahkan gliserin masukkan ke dalam campuran aduk ad homogen. 
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4.10 Evaluasi Sediaan 

4.10.1 Evaluasi Fisik Sediaan 

4.10.1.1 Organoleptis  

Pemeriksaan organoleptis sediaan gel dilakukan secara visual meliputi 

warna, bau, dan konsistensi (Anggraeni et al., 2012). 

4.10.1.2 Viskositas 

Pengukuran viskositas sediaan gel dilakukan dengan menggunakan alat 

Viskometer Brookfield Sebanyak 150 gram gel dimasukkan kedalam beaker glass. 

Kemudian dipasang spindle no.4, lalu spindel diturunkan sampai tercelup kedalam 

sediaan gel, kemudian alat diaktifkan dengan menekan tombol on. Kecepatan 

pada lat diatur mulai 0,3 rpm, dari masing-masing pengukuran dengan perbedaan 

kecepatan rpm dibaca skala hingga jarum merah yang bergerak telah stabil. Syarat 

viskositas untuk sediaan gel adalah 40.000-60.000 cps (Allen et al., 2011; Rabima 

& Marshall, 2017; Zulfa et al., 2018). 

4.10.1.3 Daya sebar 

Uji daya sebar bertujuan untuk menjamin penyebaran gel di atas kulit, 

persyaratan daya sebar gel yang baik adalah 5-7 cm. Pengujian ini dilakukan 

dengan cara menimbang gel sebanyak 0,5 g yang diletakkan ditengah kaca bulat 

berskala. Di atas gel diletakkan kaca bulat transparan yang sudah ditimbang 

terlebih dahulu dan dibiarkan selama 1 menit. Gel yang menyebar diukur 

diameternya dengan mengambil panjang rata-rata diameter dari beberapa sisi. 

Diatasnya diberi beban 50 gram, dibiarkan selama 1 menit dan dicatat diameter 

penyebarannya. Diteruskan penambahan beban tiap kali sebesar 50 gram, setelah 

1 menit dicatat diameter penyebarannya hingga diperoleh diameter yang cukup 

untuk melihat pengaruh beban terhadap perubahan diameter sebar gel (Voight, 

1984; Solanum & Nsp, 2013; Tiara et al., 2013). 

4.10.1.4 Homogenitas 

Sediaan ditimbang 0,1 gram kemudian dioleskan secara merata dan tipis 

pada kaca arloji. Gel harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak adanya 

bintik-bintik (Agustin, 2013). 
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4.10.2 Uji Karakteristik Kimia 

4.10.2.1 pH 

Uji pH sediaan dilakukan menggunakan pH meter. Sebelum digunkan 

alat dikalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi dilakukan dengan larutan dapar pH 4,0 

dan pH 7,0 hingga alat menunjukkan harga pH tersebut. Kemudian elektrode 

deicuci dengan air dan dikeringkan dengan tisu (Erawati et al., 2015). Uji pH 

dilakukan dengan cara mencelupkan elektroda pH meter ke dalam gel, selanjutnya 

biarkan angka pada pH meter bergerak sampai menunjukkan angka tetap, lalu 

dicatat (Akhtar et al., 2011). Gel yang baik harus mempunyai pH yang sesuai 

dengan pH kulit yaitu 4-6,5 (Ali & Yosipovitch, 2013). 

 

4.11 Uji Aktivitas Antibakteri 

4.11.1 Sterilisasi Alat 

Alat-alat kaca seperti beker gelas, gelas ukur, erlenmeyer, dan tabung 

reaksi, cawan petri, cakram kertas steril, batang pengaduk dibungkus dengan 

kertas HVS. Kemudian alatalat tersebut dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 

1800 C selama 1 jam. Ose disterilisasi dengan cara dibakar di atas lampu bunsen 

sampai pijar (Misna & Diana, 2016). 

 

4.11.2 Pembuatan Suspensi Bakteri Pseudomonas aeruginosa 

Dibuat larutan suspensi bakteri Pseudomonas aeruginosa diambil 1 ose 

bakteri, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 10 ml larutan NaCl 

fisiologi 0,9%, dengan biakan murni Pseudomonas aeruginosa di dalam tabung 

reaksi dikocok hingga homogen, kemudian disamakan dengan standar Mc 

Farland yaitu 1-2 x 108 CFU/ml (Misna and Diana, 2016). 

 

4.11.3 Pembuatan Media Mueller Hinton Agar (MHA) 

• Media MHA steril sebanyak 19 gram dilarutkan dalam 500 ml air suling 

• Media disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121ºC selama 15 menit 

• Didinginkan hingga suhu 45ºC-50ºC  
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• Kemudian media MHA dituangkan ke dalam cawan petri steril masing-

masing sebanyak 20 mL dan dibiarkan hingga beberapa saat sampai memadat 

(Lay, 1994) 

 

4.11.4 Peremajaan Biakan Bakteri 

Inokulasi bakteri ialah menumbuhkan bakteri di dalam tabung reaksi agar 

yang telah dibuat. Cara yang dilakukan adalah : diambil 1 ose bakteri dan 

digoreskan di media agar miring, kemudiaan diinkubasi pada suhu 37 ºC selama 

24 jam (Misna dan Diana, 2016). 

 

4.12 Uji Daya Hambat Bakteri  

Uji aktivitas antibakteri Pseudomonas aeruginosa dilakukan dengan 

menggunakan metode difusi dengan cara sumuran. Tahapan yang dilakukan 

sebagai berikut : 

a. Dibuat sumuran berdiameter 6 mm  pada media Mueller Hinton Agar 

yang sudah dipadatkan dengan alat lubang tipis sebanyak 5 lubang 

(Rusli et al., 2016). 

b. Diberikan label pada masing-masing lubang sumuran sesuai dengan 

konsentrasi yang sudah dibuat serta kontrol negatif dan positif. 

c. Setelah diberi label dimasukkan gel ekstrak etanol bawang dayak, 

kontrol negatif dan kontrol positif. 

d. Cawan agar diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37ºC. 

e. Setelah diinkubasi, zona hambatan yang telah terbentuk diamati dan 

diukur (Difco, 1997; Misna and Diana, 2016). 

 

4.13 Analisis Data 

Analisis data untuk pemeriksaan organoleptis dilakukan satu hari setelah 

pembuatan dengan cara visual yaitu mengamati sediaan secara langsung meliputi 

tekstur, bau, warna dan rasa. 

Analaisis data untuk uji karakteristik fisik yang di uji dengan one way anova 

meliputi data daya sebar, viskositas dan pH, serta H0 yang digunakan adalah tidak 

terdapat perbedaan terhadap karakteristik fisik antara ketiga konsentrasi gel 
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ekstrak bawang dayak sedangkan Ha yang digunakan adalah terdapat perbedaan 

karakteristik fisik antara ketiga konsentrasi gel ekstrak etanol bawang dayak. Dari 

data yang dihasilkan kemudian dianalisa statistika dengan derajat kepercayaan α = 

0,05. Bila hasil P < α  menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna maka 

analisis dilanjutkan dengan menggunakan uji Least Significant Difference (LSD) 

untuk mengetahui dimana letak data yang berbeda. 

 Data uji aktivitas antibakteri yang dianalisis dengan one way anova adalah 

data DHP dari Pseudomonas aeruginosa. H0 yang digunakan adalah tidak 

terdapat perbedaan daya hambat antara ketiga konsentrasi gel ekstrak etanol 

bawang dayak dan Ha yang digunakan ialah terdapat perbedaan  daya hambat 

antara ketiga konsentrasi gel ekstrak etanol bawang dayak. Dari data yang 

dihasilkan kemudian dianalisa statistika dengan derajat kepercayaan α = 0,05. Bila 

hasil P < α  menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna maka analisis 

dilanjutkan dengan menggunakan uji Honestly Significant Difference (HSD) 

untuk mengetahui dimana letak data yang berbeda. 

 

 

 

 


