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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kombinasi serta perbedaan kadar bahan aktif minyak atsiri 

geranium (Pelargonium graveolens) dan minyak atsiri pepermin (Mentha 

piperitae) dalam efek akseptabilitas serta iritasinya pada kulit. 

4.2    Variabel Penelitian 

4.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan bahan aktif minyak 

atsiri geranium (Pelargonium graveolens) dengan konsentrasi yang berbeda 

(1,25%; 2,5%; 5%) pada sediaan gel hand sanitizer. 

4.2.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung pada penelitian ini adalah uji iritasi dan uji 

akseptabilitas pada sediaan gel hand sanitizer. 

4.3    Tempat dan Waktu Penelitian. 

4.3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Sediaan Farmasi 

Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Malang. Untuk uji akseptabilitas akan dibagikan kuisioner pada responden yang 

sesuai kriteria dan untuk uji iritasi dilakukan di laboratorium kampus 2 Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

4.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 

2019. 

4.4 Bahan 

Bahan penelitian yang digunakan yaitu  

1. Minyak atsiri geranium  (Happy Green) 

2. Minyak atsiri pepermin (Happy Green) 

3. Karbomer (Fagron) 

4. Sorbitol (Cargill) 

5. Triethanolamine (TEA) (Fagron) 

6. Nipagin (Yokaichifaktory)
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7. Tween 80 (Fagron) 

8. Aquades (Medicare) 

4.5 Alat 

Alat yang digunakan pada praktikum kali ini meliputi pH indikator, 

timbangan neraca analitik digital, cawan petri, mortir, stamper, dan alat-alat gelas. 

4.6 Metode Kerja 

 Pada Penelitian ini terdapat 3 formula sediaan gel hand sanitizer minyak 

atsiri geranium  (Pelargonium graveolens) dan minyak atsiri (Mentha piperitae) 

yang akan di uji akseptabilitas dan uji iritasinya. Formula I (F1) mengandung 

minyak atsiri geranium 1,25% , formula II (F2) mengandung Minyak atsiri 

geranium 2,5% dan formula III (F3) mengandung Minyak atsiri geranium 5% dan 

untuk kadar minyak atsiri pepermin sama pada tiga formula yaitu 1,25%. Semua 

formula tersebut akan dilakukan replikasi sebanyak tiga kali dengan bobot sediaan 

100 gram. Skema kerja dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

4.7 Rancangan Formula 

Pada penelitian sediaan gel hand sanitizer ini terdapat tiga formula minyak 

atsiri geranium (Pelargonium graveolens) dengan konsentrasi 1,25%; 2,5%; 5% 

dan minyak atsiri (Mentha piperitae) dengan konsentrasi 1,25% menggunakan 

gelling agent karbomer yang dapat dilihat pada Tabel V.1 
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Tabel IV. 1 Rancangan Formula 

Nama Bahan Fungsi F I 

(%) 

F II 

(%) 

F III 

(%) 

Minyak atsiri geranium 

(Pelargonium 

graveolens) 

Bahan aktif 1,25 2,5 5 

Minyak atsiri pepermin   

(Mentha piperitae) 

Bahan aktif 1,25 1,25 1,25 

Karbomer Gelling 

agent 

0,5 0,5 0,5 

Tween  Surfaktan 10 10 10 

TEA Alkalizing 

agent 

qs qs qs 

Sorbitol Humektan 5 5 5 

Nipagin Pengawet 0,18 0,18 0,18 

Aquadest ad Pelarut Ad 100 Ad 100 Ad 100 

 

4.8 Pembuatan Gel Hand Sanitizer 

Proses pembuatan sediaan gel hand sanitizer ini digunakan bahan aktif 

minyak atsiri Pelargonium graveolens dan minyak atsiri Mentha piperitae dengan 

menggunakan karbomer sebagai gelling agent. Pada pembuatan sediaan gel hand 

sanitizer ini hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan karbomer dengan 

aquadest didalam mortir kemudian diaduk ad homogen dan terbentuk basis gel. 

Teteskan trietanolamin sedikit demi sedikit sampai mencapai pH netral yaitu pH 

7,0. Masukkan nipagin kedalam mortir yang berisi gelling agent dan kemudian 

masukkan sorbitol aduk ad homogen setelah itu ditambahn tween aduk ad 

homogen. Ditambahkan minyak atsiri Pelargonium graveolens  dan minyak atsiri 

Mentha piperitae kedalam mortir aduk dengan kecepatan konstan ad homogen. 

Skema pembuatan sediaan gel hand sanitizer dapat dilihat pada gambar 4.1 
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Gambar 4. 1 Skema pembuatan gel hand sanitizer 

4.9 Evaluasi Sediaan 

Evaluasi sediaan  yang dilakukan pada sediaan gel hand sanitizer adalah  uji 

iritasi secara in vitro dan uji akseptabilitas . Evaluasi sediaan ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah sediaan gel hand sanitizer dapat mencapai hasil yang maksimal 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

4.9.1 Uji  Akseptabilitas 

 Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah mahasiswa aktif 

angkatan 2015 fakultas ilmu kesehatan jurusan farmasi universitas muhammadiyah 

Malang yaitu untuk mengetahuui tingkat kesukaan konsumen terhadap produk dan 

menilai produk pengembangan secara organoleptik. Untuk menentukan berapa 

jumlah sampel yang akan dilakukan penelitian, digunakan rumus slovin yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Karbomer + aquadest

( tahap 1 )

dikembangkan didalam 
mortir kemudian aduk ad 

terbentuk basis gel

Teteskan TEA ad pH 7,0

Sorbitol + nipagin

( tahap 2 )

masukkan porselin aduk ad 
homogen sorbitol + nipagin

Masukkan ( tahap 2 ) kedalam 
(tahap 1) atau mortir yang telah 

berisi basis gel aduk ad homogen 
setelah itu tambahkan tween 

sedikit demi sedikit

Minyak atsiri Pelargonium 
graveolens dan minyak 

atsiri Mentha piperitae +
kedalam mortir aduk 

dengan kecepatan konstan 
ad homogen
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n =  
𝑁

1 + 𝑁(𝑑2)
 

Keterangan: 

n  = jumlah sampel 

N  = jumlah populasi 

d  = batas toleransi kesalahan (error tolerance) (Jalil, 2016). 

 

Dari jumlah mahasiswa aktif angkatan 2015 fakultas ilmu kesehatan jurusan 

farmasi universitas muhammadiyah Malang 181 orang, maka didapat dari hasil 

perhitungan bahwa  jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 64 

responden yang dibulatkan menjadi 65 responden, dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

 

n =  
181

1 + 181(0,12)
= 64,4  

 

4.9.1.1 Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif angkatan 2015 

Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Malang, 

bersedia menjadi responden penelitian. 

4.9.1.2 Kriteria Eksklusi 

Kriteria ekslusi pada penelitian ini adalah mahasiswa farmasi selain 

angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.9.2 Uji Iritasi dengan Metode Hen’s Egg Test Chorioallantoic Membrane. 

Telur ayam yang telah dibuahi 10 hari. Pada hari kesepuluh telur diteropong, 

telur yang tidak dibuahi atau tidak mengandung embrio hidup dibuang. Rongga 

udara telur ditandai. Rongga telur yang telah ditandai, digunting cangkang 

terluarnya dengan menggunakan gunting steril. Untuk mempermudah proses ini 

cangkang dilunakkan dengan larutan NaCl 0,9% steril. Setelah cangkang terluar 

dibuang, membran terluar telur dibasahi dengan larutan NaCl 0,9% hangat. Setelah 

membran terluar diambil, dipilih telur yang tidak mengalami kerusakan CAM 

akibat proses tersebut. Sebanyak 300 mg sampel diletakkan pada CAM, diamkan 

20 detik. Setelah 20 detik CAM segera dibersihkan dengan menggunakan NaCl 
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0,9% steril. Waktu pengamatan selama 300 detik dimulai segera setelah CAM 

bersih dari sampel. Sebagai kontrol iritan digunakan sodium lauril sulfat, kontrol 

negatif adalah air. Percobaan dilakukan terhadap kontrol iritan, kontrol positif dan 

sediaan gel hand sanitizer (Yuliani, 2016). 

Data yang didapat pada uji HET-CAM dihitung menggunakan rumus : 

 

𝑇 =
301 − H

300
𝑥5 +  

301 − L

300
𝑥7 +

301 − C

300
𝑥9 

 

Keterangan:  

T = skor iritasi  

H= waktu yang dibutuhkan untuk menimbulkan hemoragi (detik)  

L= waktu yang dibutuhkan untuk menimbulkan lisis (detik)  

C= waktu yang dibutuhkan untuk menimbulkan koagulasi (detik) 

 

Hasil yang didapat dari perhitungan kemudian dicocokan dengan nilai : 

Tabel IV. 2 Kriteria Iritasi HET-CAM 

No Skor iritasi HET-CAM Kategori Iritasi 

1 ≤0,9 Tidak mengiritasi 

2 1.0 – 4.9 Iritasi lemah 

3 5.0 – 8.9 Iritasi moderat 

4 9.0 – 21 Iritasi kuat 
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4.10 Analisa Data  

Analisa data pada pemeriksaan uji akseptabilitas dilakukan secara visual 

menggunakan software SPSS 19.0. Indikator yang diuji meliputi warna, aroma, 

tekstur, kesan lengket yang dilakukan satu hari setelah pembuatan. Untuk 

analisanya 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 signifikan derajat kepercayaan 

Pada uji iritasi yang dilakukan dengan  metode HET-CAM dilihat berupa parameter 

hemoragi, koagulasi dan lisis secara visual setelah 5 menit diujikan.  


