
 
 

37 
 

BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1. Rancangan Penelitian. 

  Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimental, bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh yang timbul akibat suatu perlakuan tertentu. Metode 

yang digunakan adalah difusi agar (diffusion Method) dengan cara sumuran, 

untuk mengetahui aktivitas antibakteri sediaan emulgel dari minyak atsiri jahe 

merah (Zingiber officinale var.Rubrum) terhadap bakteri Stapyloccous aureus. 

4.2 Diagram Alir Penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Skema Desain penelitian

Uji aktivitas antibakteri Stapyloccous aureus dengan 

metode difusi agar dengan cara sumuran. 
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4.3 Waktu dan lokasi penelitian 

 Pembuatan formula sediaan emulgel dilakukan di laboratorium Formulasi 

Sediaan FarmasiUniversitas Muhammadiyah Malang dan uji aktivitas antibakteri 

di lakukan di laboratorium biomedik UniversitasMuhammadiyah Malang pada 

bulan Februari-Juni 2019 

4.3 Bahan dan Alat Penelitian. 

4.3.1 Bahan Aktif Penelitian. 

  Bahan aktif yang digunakan pada penelitian ini yaitu minyak atsiri 

jahemerah,  diperoleh dari perusahaan lansida di Yogyakarta dengan 

metode penyulingan uap dan air (destilasi water steam) 

4.3.2 Bakteri Uji. 

  Bakteri uji yang digunakan pada penelitian ini yaitu bakteri 

Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri gram positif. Diperoleh 

dari laboratorium biomedik Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.3.3 Bahan Untuk Membuat Sediaan Emulgel. 

  Bahan yang digunakan yaitu Minyak atsiri jahe merah dan ol olive  

(PT. Lansida), Karbopol (CV. Hangzhou Lingeba Technology),  Span 20 

(CV. Asiah Athmar Zayn), TEA, Tween 80, Propilenglikol, Nipagin, 

Nipasol, BHT (CV. Cipta Anugerah Bakti Mandiri). dan Aqua dest (CV. 

Medicare).   

4.3.4 Bahan Untuk Uji Antibakteri. 

  Bahan yang digunakan untuk uji antibakteri yaitu sediaan emulgel 

dari Minyak atsiti jahe merah sebagai kelompok uji, MHA(Mueller 

Hinton Agar) sebagai media untuk menumbuhkan bakteri,MHB(Mueller 

Hinton Broth) sebagai media cair, kontrol positif Mediklin 1,2 %  

(Klindamisin Hcl ) dan bakteri Stapyloccous aureus yang diperoleh dari 

Laboratorium Biomedik Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.3.5 Alat Penelitian. 

  Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu gelas beker, cawan 

porselin, timbangan digital, gelas ukur, pipet tetes, tabung 

reaksi,inkubator, jangka sorong, gelas objek,cover glass, pH meter, 

cawan petri, LAF, dan viskometer brookfield. 
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4.4.6   Konsentrasi Bahan Uji 

  Peneltian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas antibakteri pada 

sediaan emulgel dari minyak atsiri jahe merah dengan konsentrasi  20%, 

15% dan 10%. Pada penelitian sebelumnya dijelaskan 

bahwaminyakatsirijahemerah memiliki aktivitas anti bakteri pada 

konsentrasi 20%, 15%, 10%dan 5%. Sehingga dibuat formula emulgel 

dengan konsentrasi minyak atsiri yang sama. 

4.5 Variabel Penelitian 

4.5.1 Variabel Bebas. 

   Variabel bebas pada penelitian ini adalah konsentrasi minyak atsiri 

jahemerah yang berbeda pada setiap formula. 

4.5.2 Variabel Tergantung. 

  Variabel tergantung pada penelitian ini adalah diameter zona 

hambat pada media MHA yang berupa zona bening di sekitar sumuran.  

4.6 Definisi Operasional. 

1. Bahan aktif yang digunakan pada penelitian ini yaitu minyak atsiri 

jahemerah, di peroleh dari perusahaan lansida di Yogyakarta dengan 

metode penyulingan uap dan air (destilasi water steam). 

2. Bakteri uji yang digunakan pada penelitian ini yaitu bakteri 

Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri gram positif. Di peroleh 

dari di laboratorium biomedik Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Zona hambat merupakan daerah di sekitar area sumuran yang berwarna 

bening menadakan bahwa pada area tersebut tidak di tumbuhi oleh bakteri 

dan jamur. Alat yang di gunakan untuk mengukur zona hambat yaitu 

jangka sorong.  

4. Kontrol poitif dilakukan untuk membandingkan sediaan emulgel yang 

dibuat dengan sediaan yang sudah beredar di pasaran apakah mampu 

memberikan respon yang positif dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus. 
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4.7 Prosedur Kerja. 

4.7.1 Rancangan Formula Sediaan Emulgel. 

Tabel IV.1Rancangan Formula Sediaan Emulgel. 

No. Nama Bahan  Fungsi   Kontrol 

negatif 

F1 (%) F2 (%) F3 (%) 

1. Minyak atsiti jahe merah Bahan aktif - 10 15 20 

2. Karbomer Gelling Agent 1 1 1 1 

3. Triethanolamin Adjust Ph qs qs qs qs 

4. Polysorbat 80 Emulgator  3,65 3,65 3,65 3,65 

5. Sorbitan monolaurate Emulgator 4,35 4,35 4,35 4,35 

6. Propilenglikol  Humektan  10 10 10 10 

7. Methyl paraben Pengawet  0,1 0,1 0,1 0,1 

8. Propyl paraben Pengawet  0,1 0,1 0,1 0,1 

9. Oleum olive emolien  0,5 0,5 0,5 0,5 

10. Butylhydroxytoluene Antioksidan  0,1 0,1 0,1 0,1 

11. Aqua dest Pelarut Ad 100 Ad 100 Ad 100 Ad 100 

 

4.7.2 Prosedur Pembuatan Sediaan Emulgel. 

 Semua bahan yang diperlukan ditimbang terlebih dahulu, kemudian diukur 

air suling sebanyak ± 90ml lalu di taburkan karbopol diatas nya sampai 

mengembang. Setelah mengembang diukur pHnya terlebih dahulu, jika kurang 

maka di tambahkah TEA secukupnya sampai di dapatkan pH netral (pH 7). 

Dicampurkan fase minyak (span 20, Ol Olive, dan minyak atsiri jahe merah ) pada 

beaker glass 1. Dicampurkan pula semua fase air (nipagin, nipaol dan 

BHTdilarutkan dalam propilenglikol, lalu di tambahkan tween dan sisa air) pada 

beaker glass 2. Ketika fase air dan fase minyak sudah homogen pada masing-

masing fase maka kedua fase dicampur menjadi satu (fase  minyak di masukkan 

ke dalam fase air), kemudian diaduk sampai terbentuk emulsi.Kemudian 

campuran di beaker glass dicampur dengan basis gel, diaduk ad homogen. 

Kemudian dimasukkan wadah penyimpanan dan ditutup rapat. Disimpan pada 

suhu kamar, dan terhindar dari sinar matahari secara langsung.  
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4.7.3 Diagram Pembuatan Sediaan Emulgel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2Pembuatan sediaan emulgel 

 

4.8 Uji Karakteristik Sediaan Emulgel. 

Evaluasi sediaan emulgel dapat di lakukan dengan cara :  

a. Organoleptis. 

 Pengamatan dilakukan secara visual meliputi bentuk, bau, dan warna 

(Nurdianti et al, 2018).  

Dimasukan fase  minyak ke dalam fase air 

 

Dimasukkan wadah dan disimpan 

 

 
Sediaan emulgel minyak atsiri jahe merah. 

 

Campuran di beaker glass di masukkan ke dalam basis 

gel  

Karbomer ditaburkan pada air dingin sampai mengembang 

Dicampurkan fase minyak (span 

20, Ol Olive dan minyak atisri jahe 

merah ) pada beaker glass1. 

Dicampurkan fase air (nipagin, 

nipaol dan BHT dilarutkan dalam 

propilenglikol, lalu ditambahkan 

tween dan sisa air) pada beaker 

glass 2. 

Carbomer pH 7 (netral). 

 

Setelah carbomer mengembang, ajust pH dengan TEA 

secukupnya sampai didapatkan pH 7 (netral). 
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b. Uji pH 

 Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui keasaman dan kebasaan suatu 

sediaan. Idealnya sediaan topikal mempunyai nilai pH yang sama dengan pH kulit 

(4,5-6,5). Alat yang di gunakanuntuk mengukur pH yaitu pH meter, dengan cara 

kalibrasi pH meter dengan pH standart 4 dan 7 kemudiaan emulgel ditimbang 

sebanyak 50 g setelah itu pH meter dicelupkan kedalam sediaan (Nurdianti et al, 

2018). 

c. Uji Homogenitas 

 Uji ini bertujuan untuk mengetahui homogenitas bahan aktif dan bahan 

tambahan lainnya, dilakukan dengan menggunakan lempengan kaca dan sediaan 

dioleskan keatas kaca sampai merata danamati homogenitasnya (Nurdianti et al, 

2018). 

d. Uji Daya Sebar 

 Uji ini di bertujuan untuk mengetahui kemampun daya sebar sediaan pada 

kulit. Daya sebar sediaan semisolid dibagi menjadi dua yaitu semisitif (semisolid 

yang memilili viskositas tinggi) jika penyebaran kurang dari 5 cm dan semifluid 

(semisolid yang memiliki viskositas cenderung encer) diameter penyebaran 5-7 

cm (Daud N. S., 2017). Hasil daya sebar yang diharapkan berkisar antara 3-5 cm. 

sebab dalam nilai tersebut emulgel dapat digunakan dengan baik (Laverius, 2011). 

Cara melakukan uji daya sebar adalah sediaan emulgel 0,5 g di letakkan di atas 

kaca yang berskala lalu ditutup dengan kaca yang sama di biarkan selama 1 menit. 

Kemudan diameter diukur.Ditambahkan beban tambahan 50 gram, 100 gram, 200 

gram dan 500 gram. Setiap penambahan beban didiamkan selama 1 menit. 

kemudian diukur kembali diameter sediaan saat sediaan berhenti menyebar. 

(Naibaho et al., 2013). 

e. Uji Viskositas dan Sifat Alir 

 Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk 

mengalir, makin tinggiviskositas akan semakin besar tahanannya. Uji ini dengan 

menggunakan alat Viskometer Brookfield. Pengukuran viskositas dilakukan 

dengan menempatkan sampel dalam viskometer Brookfield hingga spindel 64 

terendam. Diatur spindel dan kecepatan yang akan digunakan. Viskometer 



43 
 

 
 

Brookfield dijalankan, kemudian viskositas dari emulgel akan terbaca ( Septiani 

dkk, 2011). Persyaratan viskositas adalah : 2000-50.000 (SNI, 1996). 

 Penentuan sifat alir emulgel dilakukan dengan cara menempatkan emulgel 

pada wadah sampel, dan diaduk dengan alat Viskometer Brookfield spindel 64. 

Kecepatan pengadukan ditentukan berdasarkan besarnya kecepatan yang mampu 

memberikan perbuahan viskositas pada emulgel (Rpm 0,3 ; 0.6 ; 1,5 ; 3; 6 ; 12 ; 

30 ; 60). Kemudian dibuat grafiknya (Kusumawati dkk., 2018). 

f. Uji Tipe Emulsi 

 Dilakukan uji tipe emulsi dengan metode pewarnaan yaitu dengan 

menggunakan methylen blue dan sudan III, dengan cara emulgel di letakkan di 

atas kaca objek lalu di tetesi methylen blue dan sudan IIIlalu di amati 

menggunakan mikroskop. Apabila hasil pengujian dengan menggunakan metilen 

blue memberikan warna biru yang merata, zat warna terlarut dan 

berdifusihomogen pada fase eksternal yaitu air. Dari hasil pengamatan di bawah 

mikroskop fase eksternal berwarna biru dan fase internal terdapat tetesan 

berwarna bening. dan pada sudan III memberikan hasil yang sebaliknya dimana 

tetesan warna merah yang tidak berdifusi homogen maka tipe emulsi M/A 

(Lachman, 1994). 

g. Uji Stabilitas 

 Dilakukan uji stabilitas dengan metode freeze thaw, dengan cara sediaan 

disimpan  pada suhu kulkas (sekitar 4˚C) selama 24 jam, lalu dikeluarkan. 

Kemudian sediaan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 40˚C selama 24 

jam(proses ini dihitung 1 siklus ). Kemuadian di lanjutkan sampai 6 siklus. Setiap 

satu siklus selesai di lakukan pengamatan ada atau tidaknya pemisahan fase dan 

perubahan warna pada sediaan (Daud N S, dkk, 2017). 

4.9 Uji Antibakteri 

4.9.1 Peremajaan Bakteri. 

 Bakteri uji diremajakkan 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 (Sudagung, A. R., dkk, 2016). 
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4.9.2 Pembuatan Standart Mc Farland. 

 Larutan Mc farland di gunakan sebagai standart dalam pembuatan 

suspensi bakteri. Diambil aqua dest kira-kira setengah dari tabung reaksi, 

kemudian di tambahkan H2SO4 1% sebanyak 9950 µl dan BaCl2 1% sebanyak 

50µl. Kedua larutan tersebut di campur, dikocok/di fortex sampai homogen dan 

terbentuk larutan keruh. Tingkat kekeruhan 1,5 x 108 CFU/ml (Anonim, 2014). 

4.9.3 Pembuatan Suspensi Bakteri. 

 Pembuatan suspensi bakteri dengan teknik dilusi (pengenceran). Bakteri 

Staphyloccous aureus diambil dari peremajaan dengan ose steril kemudian di 

masukkan dalam media Aqua dest steril (tabung A), kemudian dikocok (difotex) ± 

10 detik. Dibandingkan dengan Standart Mc Farland 0,5 setara dengan perkiraan 

jumlah suspensi bakteri 1,5 x 108 CFU/ml dengan menggunakan alat Turbidimeter 

(Sudagung, A. R., dkk, 2016). 

 Pengenceran bakteri dilakukan dengan cara mengambil 1 ml (tabung A) 

dimasukkan ke dalam aqua dest steril ad 10ml lalu dihomogenkan (tabung 

B).Diperoleh koloni bakteri  (1,5 x 107 CFU/ml). Mengambil 1 ml (tabung B) 

dimasukkan ke dalam MHB ad 10 ml lalu dihomogenkan (tabung C). Diperoleh 

koloni bakteri (1,5 x 106 CFU/ml).  

4.9.4 Pembuatan Media MHA. 

 Pembuatan media dilakukan dengan cara menimbang 38 gram MHA dan 

di larutkan dengan 1000ml air suling sambil di aduk dengan menggunakan batang 

pengaduk sampai homogen. Kemudian media di sterilkan dengan menggunakan 

autoklaf pada suhu 121˚C dalam waktu 15 menit (Sudagung, A. R., dkk, 2016).  

4.9.5 Pengujian Aktivitas Antibakteri 

 Pengujian aktivitas antibakteri di lakukan dengan metode difusi agar 

dengan cara sumuran. Uji ini di lakukan untuk mengetahui aktivitas antibakteri 

sediaan emulgel  minyak atsiri jahe merah. Larutan media MHA (volume 20 ml) 

dituang ke dalam cawan petri steril yang telah berisi ± 1 ml suspensi bakteri, 

campuran dihomogenkan dengan cara diputar.  Ditutup lalu dibiarkan sampai 

memadat di suhu ruangan (Dewi, 2015). Sediaan emulgel dimasukkan ke dalam 

sumuran yang telah di buat sebanyak 0,5g, kemudian di inkubasi selama 24 jam 
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pada suhu 37˚C. Selanjutnya di ukur zona hambat (zona bening) di sekitar area 

sumuran.  

4.10 Analisis data. 

 Analisis data pemeriksaan karakteristik fisika yang meliputi daya sebar, 

pH, dan uji antibakteri digunakan analisis statistik dengan menggunakan one way 

anova dan uji viskositas dengan menggunakan two way anova pada aplikasi SPSS 

dengan derajat kepercayaan 95% (a =0,05). Sedangkan pemeriksaan karakteristik 

fisik yang meliputi organoleptis, tipe emulsi, uji stabilitas di sampaikan secara 

deskriptif (Saraung dkk, 2018). 

 Untuk mengetahui formula mana yang terdapat perbedaan bermakna dapat 

dilihat dari harga p hitung. Apabila harga p hitung yang didapat < derajad 

kemaknaan 0,05 menunjukkaNn adanya perbedaan yang bermakna. Selanjutnya 

dilanjutkan dengan uji LSD dan Honestly Significant Difference (HSD) untuk 

mengetahui data mana yang berbeda. 

 Hipotesis  

a. Karakteristik Fisik. 

Ho  :  Tidak ada perbedaan karakteristik fisik yang signifikan sediaan emulgel 

minyak atisiri jahe merah dengan variasi konsentrasi 10%,15%, dan 20%. 

Ha  :  Terdapat perbedaan karakteristik fisik yang signifikan sediaan emulgel 

minyak atisiri jahe merah dengan variasi konsentrasi 10%,15%, dan 20%. 

b. Diameter Zona Hambat. 

Ho  :  Tidak ada perbedaan diameter zona hambat yang signifikan sediaan 

emulgel minyak atisiri jahe merah dengan variasi konsentrasi 10%,15%, dan 

20%. 

Ha  :   Terdapat perbedaan diameter zona hambat yang signifikan sediaan emulgel 

minyak atisiri jahe merah dengan variasi konsentrasi 10%,15%, dan 20%. 


