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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1  Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini adalah eksperimental laboratorium. Dilakukan penelitian 

karakteristik fisk meliputi uji organoleptis, uji pH, tipe emulsi, daya sebar, 

viskositas, sifat alir, homogenitas dan stabilitas serta penelitian aktivitas 

antibakteri, metode yang digunakan adalah metode sumuran untuk mengetahui 

daya aktivitas antimikroba produk emulgel terhadap Staphylococcus aureus secara 

in vitro. Kemudian diukur konsentrasi daya hambat dari sediaan emulgel dengan 

menggunakan pembanding sebagai kontrol positif. 

4.1.1 Desain Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Alir  Penelitian Antibakteri Sediaan Emulgel Minyak Atsiri 

Kulit Batang Kayu Manis. 
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4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Pembuatan formulasi minyak atsiri dilakukan di Laboratorium 

Farmasetika Sediaan Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian Penelitian 

dilakukan di Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang pada bulan Februari-Juli 2019 

4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas pada masing-masing penelitian ini adalah konsentrasi 

minyak atsiri kulit batang kayu manis dalam sediaan emulgel. Formula pertama 

dengan kadar 1%, formula kedua dengan kadar 2% dan formula ketiga dengan 

kadar 4%.   

4.3.2 Variabel Tergantung 

 Variabel tergantung pada penelitian ini adalah diameter zona hambat yang 

dihasilkan oleh masing-masing media menggunakan metode sumuran. 

4.4 Definisi Operasional 

 1. Emulgel adalah sediaan gabungan dari emulsi dan gel yang di aplikasikan pada 

kulit. (Panwar, 2011 dalam Priani dkk., 2014). 

 2. Emulsi adalah sediaan yang terdiri dari dua fase cairan dalam sistem dispersi, 

fase dalam dan fase luar atau disebut emulsi minyak dalam air m/a, sedangkan 

jika sebaliknya disebut emulsi air dalam minyak a/m (Fornas, 1978). 

4.5 Bahan dan Alat Penelitian 

4.5.1 Bahan Penelitian 

 Bahan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah minyak 

atsiri kulit batang kayu manis yang diperoleh dari Lansida sebagai bahan aktif dan 

gel Medi-klin yang berisi klindamisin 1,2% sebagai kontrol positif. 

4.5.2 Bakteri Uji 

 Bakteri uji yang digunakan pada penelitian ini adalah Staphylococcus 

aureus yang diperoleh dari Laboratorium Medik Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

4.5.3 Bahan Sediaan Formulasi Emulgel 

 Bahan yang digunakan untuk formulasi emulgel adalah aquadest (Makmur 

Sejati), carbopol (Hangzhou Lingeba Technology CO., LTD), trietanolamine 
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(Ashali Chemical), polysorbat 80 (CV. Cipta Anugerah Bakti), sorbitan 

monolaurate (CV. Cipta Anugerah Bakti), metyl paraben (CV. Cipta Anugerah 

Bakti), propyl paraben (CV. Cipta Anugerah Bakti), oleum olive (Lansida) , butil 

hidroksi toluenum (CV. Cipta Anugerah Bakti), propilenglikol (CV. Cipta 

Anugerah Bakti). 

4.5.4 Alat Penelitian 

 Peralatan yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah timbangan analitik, 

viskometer Brookfield, inkubator, oven dan pH meter, LAF dan climatic chamber.   

4.6 Rancangan Formulasi Emulgel 

 Pada penelitian, formulasi sediaan emulgel dibuat menjadi 3 rancangan 

formula, agar masing-masing formula tersebut dapat dibandingkan aktivitas 

antibakterinya serta evaluasi karakteristik fisik dan kimia dari sediaan yang 

dihasilkan. 

Tabel IV.1 Rancangan Formulasi Sediaan Emulgel Minyak Atsiri Kayu 

Manis. 

Nama bahan Fungsi Kontrol 

negatif 

F1 F2 F3 

Minyak atsiri 

kayu manis 

Zat aktif  1% 2% 4% 

Carbopol Gelling agent 1% 1% 1% 1% 

Trietanolamine Adjust pH q.s q.s q.s q.s 

Polysorbat 80 Emulgator 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 

Sorbitan 

monolaurate 

Emulgator 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 

Metyl paraben Pengawet 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Propyl paraben Pengawet 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Ol. Olive Emolien 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Butil Hidroksi 

Toluenum 

Antioksidan 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Propilenglikol Humektan 10% 10% 10% 10% 

Aquadest Pelarut Ad 100 Ad 100 Ad 100 Ad 100 
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4.7 Cara Pembuatan Emulgel 

4.7.1 Uraian Pembuatan Emulgel Minyak Atsiri Kayu Manis 

 Cuci bersih dan keringkan alat yang akan digunakan. Ditimbang semua 

bahan sesuai kebutuhan. Carbopol ditaburkan sedikit demi sedikit diatas aquadest 

yang ada dalam mortir. Carbopol ditunggu sampai mengembang kemudian 

ditambahkan trietanolamine sampai didapatkan pH netral. Dibuat emulsi dengan 

fase minyak dan fase air. Fase minyak terdiri dari sorbitan monolaurate, oleum 

olive dan minyak atsiri kayu manis dicampur dalam beaker glass dan diaduk 

sampai homogen. Fase air terdiri dari metyl paraben, propyl paraben dan butil 

hidroksi toluenum dilarutkan dalam propilenglikol, dicampur dalam satu beaker 

glass diaduk sampai larut. Setelah larut, ditambahkan polysorbat 80 dan sisa 

aquadest sambill diaduk, setelah tercampur homogen, dituangkan  fase minyak 

kedalam fase air sedikit demi sedikit sambil diaduk menggunakan stamper  

dengan konstan sampai terbentuk emulsi. Emulsi yang sudah terbentuk 

ditambahkan kedalam massa gel sedikit demi sedikit sambil diaduk sehingga 

membentuk massa emulgel. 
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4.7.2  Skema Cara Pembuatan Emulgel Minyak Atsiri Kayu Manis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Skema Cara Pembuatan Emulgel Minyak Atsiri Kayu Manis 

 

4.8 Uji Sediaan Emulgel 

 Setelah pembuatan sediaan emulgelminyak atsiri kulit batang kayu manis. 

Dilakukan evaluasi sediaan emulgel.Evaluasi tersebut adalah uji karakteristik 

fisika dan kimia, serta aktivitas antibakteri. 

4.8.1 Uji Karakteristik Fisika dan Kimia Emulgel 

1) Organoleptik 

 Uji organoleptis dilakukan dengan cara mengamati perubahan yang terjadi 

pada emulgel minyak atsiri kayu manissecara langsung seperti bau, bentuk, dan 

warna. Pengujian dilakukan setelah hari pertama setelah sediaan emulgel dibuat 

(SNI, 2006). 

2) Uji pH 

  Pengujian pH dilakukan menggunakan pH meter. Ditimbang emulgel 

sebanyak 50 g, kemudian dicelupkan elektroda pH meter ke dalam emulgel. 

Sebelumnya, dilakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan pH standart 4 dan 7.  

Fase minyak terdiri dari 

sorbitan monolaurat, oleum 

olive dan minyak atsiri kayu 

manis, Dicampur dan diaduk 

sampai homogen. 

Fase air terdiri dari, metyl paraben, 

butil hidroksi toluenum, propyl 

paraben+propilenglikol. Diaduk 

sampai larut + polysorbat 80 dan sisa 

aquadest diaduk sampai homogen 

Fase minyak dituangkan ke dalam fase air sedikit demi sedikit sambil 

diaduk dengan konstan sampai terbentuk emulsi. 

Karbopol ditaburkan sedikit demi sedikit diatas aquadest. Setelah karbopol 

mengembang kemudian ditambahkan TEA sampai didapatkan pH netral. 

emulsi ditambahkan kedalam massa gel sedikit demi sedikit sambil diaduk 

sehingga membentuk massa emulgel  
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Diamkan beberapa saat hingga pada layar pH meter menunjukkan angka yang 

stabil (SNI,1997). 

Persyaratan pH kulit : 4,5-6,5 (Hasanah dkk, 2016). 

pH sediaan topikal : 4,5-8 (SNI, 1996). 

3) Uji Daya Sebar 

 Emulgel minyak atsiri kayu manisditimbang 0,5 gram dan diletakkan pada 

kaca transparan, kaca lainnya diletakkan diatasnya dan dibiarkan selama 1 menit. 

Diukur diameter penyebaran emulgel pada beberapa sisi. Setelah diukur 

ditambahkan 50 g beban tambahan dan didiamkan selama 1 menit lalu diukur 

kembali diameternya. Kemudian ditambahkan beban 100 g dan ditunggu 1 menit 

lalu diukur diameter konstan (Ameliana et al, 2011). 

Persyaratan daya sebar sediaan topikal : 5-7 cm (Lestari dkk, 2017). 

4) Tipe Emulsi 

 Pengujian tipe emulsi dengan metode pewarnaan, untuk mengetahui tipe 

emulsi emulgel. Masing-masing sediaan ditetesi dengan pewarna metilen blue dan 

pewarna sudan III pada gelas objek yang berbeda kemudian di amati dibawah 

mikroskop. Apabila hasil pengujian dengan menggunakan metilen blue 

memberikan warna biru yang merata dan pada sudan III memberikan warna merah 

yang tidak merata maka tipe emulsi M/A (Voight, 1994). 

5) Uji Viskositas dan Sifat Alir 

 Pengukuran viskositas dilakukan dengan menempatkan sampel dalam 

viskometer Brookfield hingga spindel terendam. Diatur spindel dan kecepatan 

yang akan digunakan. Viskometer Brookfield dijalankan, kemudian viskositas 

dari emulgel akan terbaca. Penentuan sifat alir emulgel dilakukan dengan cara 

menempatkan emulgel pada wadah sampel, kemudian diaduk menggunakan 

Viskometer Brookfield spindel no. 64. Kecepatan pengadukan ditentukan 

berdasarkan besarnya kecepatan yang mampu memberikan perubahan viskositas 

pada emulgel (0,3 rpm, 0,6 rpm, 1,5 rpm, 3 rpm, 6 rpm, 12 rpm, 30 rpm dan 60 

rpm) (Brookfield Engineering Laboratories, Inc, 1986). 

6) Stabilitas 

 Dilakukan uji stabilitas, sediaan disimpan pada suhu  4 °C selama 24 jam, 

kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 40°C selama 
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24 jam (1 siklus). Setelah itu dilanjutkan sampai 6  siklus. Setiap satu siklus 

selesai diamati ada tidaknya pemisahan fase (Daud & Suyanti, 2017). 

7) Uji Homogenitas 

 Pemeriksaan dilakukan dengan cara sediaan ditimbang 0,1 g kemudian 

dioleskan pada kaca objek atau bahan transparan lain yang cocok, diamati 

susunannya. Emulgel yang baik tidak terdapat butiran kasar (SNI, 1996). 

 

4.8.2 Uji Aktivitas Antibakteri Emulgel 

1) Peremajaan Biakan Bakteri 

 Bakteri uji diremajakan di atas media Mueller Hinton Agar yang telah 

padat dengan cara diambil 1 ose bakteri. Kemudian bakteri di inkubasi pada suhu 

37 °C selama 24 jam (Misna & Diana, 2016). 

2) Pembuatan larutan standart Mc Farland  

 Diambil aquadest kira-kira setengah dari tabung reaksi. Kemudia 

tambahkan H2SO4 1% sebanyak 9950 µl dan BaCl2 1% sebanyak 50 µl. Campur 

kedua larutan dalam tabung tersebut, kemudian di fortex 10 detik dan terbentuk 

larutan keruh. Kekeruhan ini dipakai sebagai suspensi bakteri dengan tingkat 

kekeruhan 1,5 x 108 CFU/ml (Anonim, 2014). 

3)  Pembuatan Suspensi Bakteri Staphylococcus aureus 

 Bakteri uji diambil 1 ose dari hasil peremajaan menggunakan ose steril 

kemudian dimasukkan kedalam aquadest, media cair di fortex selama 10 detik 

kemudian dibandingkan dengan standar Mc. Farland 1,5 x 108 CFU/ml. Jika 

sudah sama maka dilakukan pengenceran bakteri sesuai yang diinginkan yaitu 1,5 

x 106 CFU/ml (Hafsan et.al, 2015). 

 Dilakukan pengenceran dengan cara diambil 1 ml dari tabung A kemudian 

di tambahkan aquadest sampai 10 ml (tabung B), diperoleh jumlah koloni bakteri 

1,5 x 107.  Kemudian diambil 1 ml dari tabung B lalu ditambahkan menggunakan 

Muueller Hinton Broth (MHB) sampai 10 ml (tabung C) sehingga diperoleh 

jumlah kolonibakteri 1,5 x 106 (Hafsan et.al, 2015). 

4) Pembuatan Media Mueller-Hinton Agar (MHA) 

 Media agar Mueller Hinton ditimbang sebanyak 38 gram dilarutkan dalam 

aquadest steril sebanyak 1 L dipanaskan sampai larut. Media disterilisasi dengan 
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autoklaf selama 15 menit pada suhu 121°C. Setelah itu ditunggu sampai suhu 

hangat ±40 °C (Dewi., 2015). 

 5) Perlakuan (Uji Daya Hambat Bakteri) 

 Media MHA dalam kondisi hangat sebanyak  20 ml dituang ke dalam 

cawan petri steril yang telah berisi ± 1 ml suspensi bakteri, campuran 

dihomogenkan dengan cara digoyang.  Ditutup lalu dibiarkan sampai memadat di 

suhu ruangan ± 10 menit (Dewi, 2015). Kemudian dibuat lubang sumuran, diberi 

label pada masing-masing lubang sumuran dengan masing-masing 

konsentrasinya. Setelah selesai diberi label, dimasukkan sediaan emulgel ke 

dalam lubang sumuran sebanyak 0,5 g. Kemudian cawan di inkubasi selama 1 x 

24 jam pada suhu 37°C. kemudian di amati zona hambat yang terbentuk. 

 

4.9 Analisis Data 

 Hasil pengujian karakteristik fisik berupa data organoleptis, tipe emulsi 

dan stabilitas disampaikan secara diskriptif , kemudian hasil data pH, daya sebar 

dan pengujian aktivitas antibakteri yang berupa data diameter zona hambat 

dianalisis menggunakan metode One-Way Anova dan hasil data viskositas 

dianalisis menggunakan metode Two Way Anova. Dari data yang diperoleh 

dilakukan analisis statistik dengan derajat kepercayaan  ɑ = 0,05. Untuk 

mengetahui formula mana yang terdapat perbedaan bermakna dapat dilihat dari 

harga P hitung. Apabila hasil yang didapat P hitung < derajat kemaknaan 0,05 

menunjukkan ada perbedaan yang bermakna, sehingga dilanjutkan dengan uji 

Honestly Significant Difference (HSD) untuk mengetahui data mana yang 

berbeda. 

Hipotesis 

a. Karakteristik Fisik : 

Ho : Tidak ada perbedaan karakteristik fisik yang signifikan pada sediaan emulgel 

minyak kayu  manis dengan variasi konsentrasi 1%, 2% dan 4% 

Ha : Terdapat perbedaan karakteristik fisik yang signifikan pada sediaan emulgel 

minyak kayu  manis dengan variasi konsentrasi 1%, 2% dan 4%. 
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b. Diameter Zona Hambat 

Ho : Tidak ada perbedaan diameter zona hambat yang signifikan pada sediaan 

emulgel minyak  kayu  manis dengan variasi konsentrasi 1%, 2% 

dan 4% 

Ha : Terdapat perbedaan diameter zona hambat yang signifikan pada sediaan 

emulgel minyak  kayu  manis dengan variasi konsentrasi 1%, 2% dan 4%. 

 


