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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimental yang 

meliputi uji karakteristik fisik berupa organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, 

tipe emulsi, daya sebar dan stabilitas. Sediaan emulgel yang dibuat dengan 

konsentrasi minyak cengkih  1%, 1,5%, dan 2% dan konsentrasi tea tree oil 5%.   

4.1.1  Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Diagram Alir Penelitian Karakteristik Fisika Kimia dan Stabilitas 

Emulgel Minyak cengkih dan Tea Tree Oil  

Minyak cengkih dan  tea tree oil  

Formulasi sediaan emulgel minyak cengkih  

dan tea tree oil 

Formula I 

Minyak cengkih 

1% dan 

 tea tree oil 5%   

 

Formula II 

Minyak cengkih 1,5% 

dan 

 tea tree oil 5%   
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Minyak cengkih 2% 

dan 

 tea tree oil 5%   

 

Uji sediaan emulgel 

Evaluasi sediaan emulgel : organoleptis, 

homogenitas, pH, viskositas, tipe emulsi, 

daya sebar dan stabilitas 

Analisis data 



33 
 

 
 

4.2  Tempat dan Waktu Penelitian  

Formulasi  sediaan dan uji sediaan emulgel minyak cengkih dan tea tree 

oil dilakukan di Laboratorium Teknologi Farmasi Universitas Muhammadiyah 

Malang pada bulan Mei-Juli 2019.  

4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu formula sediaan emulgel dengan 

kadar bahan aktif yang berbeda. Formula pertama dengan kadar minyak cengkih 

1%, formula kedua dengan kadar minyak cengkih 1,5%, formula ketiga dengan 

kadar minyak cengkih 2% dan tea tree oil 5%.  

4.3.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung dari penelitian ini yaitu stabilitas dan karakteristik 

fisika kimia yang dihasilkan dari masing-masing formula sediaan emulgel minyak 

cengkih dan tea tree oil.    

4.4 Definisi Operasional  

1. Gel atau jeli merupakan sistem semipadat yang terdiri dari suspensi yang dibuat 

dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, 

terpenetrasi oleh suatu cairan (Anonim, 2014).  

2. Emulsi adalah sitem dua fase, dimana salah satu cairannya terdispersi dalam 

cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Jika minyak yang merupakan fase 

pembawa maka disebut minyak dalam air (M/A). Sebaliknya, jika air yang 

merupakan fase terdispersi dan minyak merupakan fase pembawa maka disebut 

emulsi air dalam minyak (A/M) (Anonim, 2014).  

3. Emulgel adalah tipe emulsi minyak dalam air (M/A) atau air dalam minyak 

(A/M) yang dicampur dengan basis gel (Anwar et al., 2014).  

4.5 Alat dan Bahan Penelitian  

4.5.1 Alat Penelitian  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Neraca analitikal 

digital, pH meter, peralatan uji tipe emulsi, peralatan uji homogenitas, peralatan 

uji viskositas (Brookfield Engineering Labs, INC), peralatan uji daya sebar, 
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penangas air, mortir dan stamper, beaker glass, gelas ukur, batang pengaduk, 

pipet tetes. 

4.5.2 Bahan Penelitian  

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah minyak cengkih 

yang mengandung eugenol 84,17% dan tea tree oil dengan kandungan γ-terpinene 

16,87%, 4-terpineol 32,20%, α-terpineol 16,00%. 

4.5.3 Bahan Sediaan Formulasi Emulgel  

Bahan-bahan yang digunakan untuk sediaan emulgel ini adalah minyak 

cengkih  dan tea tree oil (Nusaroma Essential Oil), carbomer (CV. Cipta 

Anugerah Bakti), TEA/Triethanolaminum (CV. Cipta Anugerah Bakti), tween 80 

(CV. Cipta Anugerah Bakti), span 20 (CV. Cipta Anugerah Bakti), propilenglikol 

(CV. Cipta Anugerah Bakti), nipagin (CV. Cipta Anugerah Bakti), nipasol (CV. 

Cipta Anugerah Bakti), BHT (Butylated hydroxytoluene) (CV. Cipta Anugerah 

Bakti), DMSO (Dymethil sufoxide) (CV. Makmur Sejati), dan aquadest (CV. 

Makmur Sejati). 

4.6 Rancangan Formulasi Emulgel  

Tabel IV.1 Rancangan Formulasi Sediaan Emulgel Minyak cengkih dan Tea Tree 

Oil 

Nama Bahan Fungsi Formula  

I (%) 

Formula  

II (%) 

Formula  

III (%) 

Minyak cengkih Bahan aktif 1 1,5 2 

Tea tree oil Bahan aktif 5 5 5 

Carbomer Gelling 

agent 

0,7 0,7 0,7 

Triethanolamine (TEA) Alkalizing 

agent  

ad pH 

netral 

ad pH 

netral 

ad pH 

netral 

Sorbitan Monolaurate (Span 

20) 

 

Emulgator 

 

2,35 

 

2,35 

 

2,35 

Polysorbate 80 (Tween 80) Emulgator 2,65 2,65 2,65 

Methylparaben (Nipagin) Pengawet 0,05 0,05 0,05 

Propil Paraben (Nipasol) Pengawet 0,3 0,3 0,3 

Propilenglikol Humektan 15 15 15 

Butilat hidroksi toluen (BHT) Antioksidan 0,1 0,1 0,1 

Dimetil sulfoksida (DMSO) Enhancer 5 5 5 

Aquadest Pelarut 67,85 67,35 66,85 
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4.7 Spesifikasi Sediaan  

Emulgel adalah sediaan emulsi yang dibuat dengan penambahan basis gel. 

Keuntungan bentuk emulgel yaitu adanya komponen fase minyak dalam sistem 

emulsi, sebagai salah satu pembawa yang baik bagi zat aktif yang bersifat 

hidrofobik. Evaluasi fisik sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaaan 

emulgel dapat memenuhi syarat yang meliputi uji organoleptik (warna, bentuk, 

dan aroma), uji homogenitas, uji tipe emulsi, uji pH, uji daya sebar, uji viskositas,  

dan uji stabilitas (Daud & Suyanti, 2017). 

Spesifikasi sediaan pada penelitian ini berbentuk emulgel dengan kadar 

bahan aktif minyak cengkih 1%, 1,5%, 2% dan tea tree oil 5%. Sediaan emulgel 

yang baik memiliki susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar 

dengan tipe emulsi M/A. pH sediaan emulgel harus sesuai dengan pH kulit yaitu 

4,5-6,5. Range pH normal kulit yaitu 5,0-6,8. Menurut SNI rentang pH normal 

yang masih bisa di toleransi kulit yaitu 4,5-8. Pada uji daya sebar emulgel yang 

memenuhi syarat sediaan topikal yaitu 5-7 cm. Viskositas sediaan topikal yang 

dapat diterima adalah 50-1000 dPa.s dan optimalnya sebesar 200 dPa.s. Sediaan 

emulgel juga memiliki stabilitas yang baik tidak terjadi pemisahan fisik selama 

penyimpanan (Ardana et al., 2015; Yenti et al., 2014; Lachman et al., 2008).  

4.8 Cara Pembuatan Emulgel  

Alat yang akan digunakan dicuci bersih dan dikeringkan. Disiapkan bahan 

yang akan digunakan. Carbomer dikembangkan dengan semua sisa air di dalam 

mortir. Setelah carbomer mengembang ditambahkan TEA sedikit demi sedikit 

dan diaduk menggunakan stamper hingga didapatkan konsistensi gel yang baik 

dan mencapai pH netral. Emulsi dibuat dengan fase air dan fase minyak. Fase air 

yaitu Tween 80, propilenglikol, nipagin dilarutkan sampai homogen di beaker 

glass yang berbeda. Fase minyak yaitu minyak cengkih, tea tree oil, Span 20, 

BHT, nipasol dan DMSO diaduk sampai homogen di dalam beaker glass. Fase 

minyak dimasukkan ke dalam fase air sedikit demi sedikit diaduk sampai menjadi 

emulsi. Emulsi yang sudah terbentuk dimasukkan kedalam massa gel sedikit demi 

sedikit sambil diaduk menggunakan stamper sehingga membentuk massa emulgel 

yang homogen.  
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4.9 Skema Cara Pembuatan Emulgel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Skema Cara Pembuatan Emulgel Minyak Cengkih dan Tea tree oil 
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4.10 Uji Sediaan Emulgel  

Setelah dilakukan pembuatan emulgel minyak cengkih dan tea tree oil, 

dilakukan evaluasi sediaan emulgel. Uji untuk evaluasi sediaan emulgel ini 

meliputi karakteristik fisika kimia dan stabilitas sediaan. 

1. Organoleptis  

Pengujian organoleptik dilakukan dengan cara pengamatan langsung 

bentuk, warna dan bau sediaan (Ardana et al., 2015).  

2. Uji pH 

Pengukuran pH sediaan dilakukan dengan menggunakan pH meter, 

dengan cara alat terlebih dahulu dikalibrasi dengan menggunakan 

larutan dapar standar pH netral (pH 7,00) dan larutan dapar pH asam 

(pH 4,00) hingga alat menunjukan harga pH tersebut. Kemudian 

elektroda dicuci dengan air suling, lalu dikeringkan dengan kertas 

tissue. Selanjutnya elektroda dicelupkan kedalam sediaan sebanyak 10 

gram diukur pH sampai alat menunjukkan harga pH yang konstan. 

Angka yang ditunjukkan pH meter merupakan harga pH sediaan. pH 

sediaan harus sesuai dengan pH kulit yaitu 4,5-6,5. Range pH normal 

kulit yaitu 5,0-6,8 (Ardana et al., 2015).   

3. Daya Sebar 

Pengukuran daya sebar yaitu sebanyak 0,5 gram sediaan diletakan 

diatas kaca bulat berdiameter 15 cm, kaca lainnya diletakan diatasnya 

dan dibiarkan selama 1 menit, diukur diameter sebar gel. Setelahnya, 

ditambahkan 150 gram beban tambahan dan didiamkan selama 1 menit 

lalu diukur diameter yang konstan. Syarat daya sebar untuk sediaan 

topikal yaitu 5-7 cm (Ardana et al., 2015). 

4. Tipe Emulsi  

Sediaan diletakkan pada kaca objek, diteteskan larutan methylen blue. 

Kemudian ditutup dengan cover glass dan diamati dengan mikroskop. 

Apabila zat warna tersebar pada sediaan maka tipe emulsi M/A, jika 

zat warna tidak tersebar merata maka tipe emulsi A/M (Yenti et al., 

2014).  
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5. Viskositas 

Penentuan viskositas sediaan emulgel dilakukan dengan menggunakan 

peralatan uji viskositas (Brookfield Engineering Labs. INC) digital 

dengan menggunakan spindel LV 4 atau 64. Pembacaan hasil 

viskositas dalam satuan Cps. Pengukuran dilakukan pada emulgel yang 

baru dibuat. Pengukuran viskositas emulgel diukur menggunakan alat 

viskometer Brookfield. Sebanyak 50 gram emulgel dimasukkan ke 

dalam beaker glass, kemudian memasang spindle dan rotor dijalankan 

dengan kecepatan 30 rpm. Setelah viskometer menunjukkan angka 

yang stabil, hasilnya dicatat kemudian dikalikan dengan faktor koreksi. 

Sediaan topikal yang dapat diterima adalah 50-1000 dPa.s dan 

optimalnya sebesar 200 dPa.s (Lachman et al., 2008). 

6. Homogenitas  

Pengujian homogenitas dilakukan dengan cara mengoleskan sampel 

gel pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, sediaan 

harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya 

butiran kasar. Pengujian dilakukan pada tiap rentang waktu tertentu 

selama 30 hari yakni pada minggu pertama, kedua, ketiga dan keempat 

(Ardana et al., 2015).  

7. Stabilitas Sediaan 

Metode uji stabiltas yang digunakan pada penelitian ini adalah uji 

Freeze thaw dan real time. Uji freeze thaw dilakukan dengan prosedur 

sampel disimpan pada suhu 4ºC selama 24 jam lalu dipindahkan ke 

dalam oven bersuhu 40º±2ºC selama 24 jam (satu siklus). Uji stabilitas 

dilakukan sebanyak 6 siklus. Diamati perubahan fisik yang terjadi 

apakah terjadi pemisahan selama 12 hari (Dewi et al, 2014). Pada hari 

pertama dilakukan uji stabilitas real time. Sediaan diletakkan pada 

ruangan dengan suhu 30±2ºC, 4±2ºC dan 40±2ºC pada penelitian ini 

dilakukan selama 30 hari (Danimayostu., 2017).  

4.11 Metode Analisis  

Dalam penelitian ini metode analisis pada pemeriksaan karakteristik fisika 

kimia yang meliputi organoleptis, tipe emulsi, dan homogenitas disampaikan 
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secara deskriptif. Analisis data pada pemeriksaan karakteristik fisika kimia 

meliputi daya sebar, pH dan viskositas digunakan analisis statistik. Pengujian 

statistik ditujukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan pada hasil 

penelitian dari setiap formula. Analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS 

(Statistical Product and Service Solution). Uji hipotesis yang digunakan adalah 

komperatif tidak berpasangan dengan metode yang dipilih yaitu one way anova  

dengan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05) pada uji daya sebar, pH dan 

viskositas. Pada uji stabilitas sediaan dilakukan dengan metode T-test dependent 

yang bertujuan untuk menguji perbedaan stabilitas sediaan. H0 dari penelitian ini 

adalah tidak ada perbedaan bermakna dari setiap formulasinya. Sedangkan H1 

dari penelitian ini adalah adanya perbedaan bermakna pada setiap formulasi.  

 


