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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

4.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi penelitian eksperimental, 

dengan membandingkan pengaruh variasi kadar basis PEG 1500 dan PVA sebagai 

gelling agent dalam komposisi gel peel off mask  kemudian dilihat perubahan 

terhadap sifat fisik dan kimia, meliputi organoleptis, homogenitas, viskositas, daya 

sebar, waktu mengering dan pH serta aseptabilitas. 

4.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

4.2.1  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Farmasi Kampus 2 Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.2.2  Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2018 sampai dengan bulan 

Februari 2019. 

4.3  Variabel Penelitian 

4.3.1  Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah dengan menggunakan basis 

Polyethylen glycol ( PEG) 1500 dan Polyvinyl alcohol (PVA) dengan masing-masing 

konsentrasi 1,5%;14%, 2%;14% dan 2,5%;14% dalam sediaan peel off mask ekstrak 

kulit buah manggis. 

4.3.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah karakteristik fisika kimia 

(organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, waktu mengering dan 

sweeling) pada sediaan peel off mask ekstrak kulit buah manggis. 

4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

4.4.1  Alat Penelitian 

Alat – alat yang digunakan dalam praktikum kali ini meliputi pH meter Basic 

20
+ 

(Crison), neraca analitik digital (Metter Toledo), peralatan uji daya sebar, 

peralatan uji viskositas (Rion Viscotester vT-045F), steroglass hotplate (DAIHAN 

LABTECH CO.,LTD), labu Erlenmeyer 500ml, ultrasonic (Brasonic®), cawan petri, 
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mortar, stamper, batang pengaduk, corong gelas, beaker glass, Rotari Evaporator, 

penangas air, destilasi uap, gelas ukur, tabung reaksi, spatula, sudip, dan alumunium 

foil. 

4.4.2  Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan yaitu kulit buah manggis yang diperoleh dari 

RJ Herbal Surabaya, PEG (Polyethylen glycol), PVA (Polivinil alcohol), nipagin, 

nipasol, ascorbic acid (Vitamin C), propilenglikol, dan aquadest. 

4.5  Metode Kerja   

Penelitian ini diawali dengan pembuatan ekstrak kulit buah manggis lalu 

dilakukan pemeriksaan pH pada ekstrak tersebut. Pembuatan sediaan peel off sebagai 

antioksidan memiliki tiga formula yang memiliki kadar berbeda-beda pada gelling 

agent, dimana pada formula 1 mengandung PEG 1500 dan PVA 1,5%;14%, formula 

2 mengandung PEG 1500 dan PVA 2%;14% dan formula 3 mengandung PEG 1500 

dan PVA 2,5%;14%. 

Masing-masing formula dilakukan replikasi produksi sebanyak tiga kali dengan 

bobot 100 g. Setelah itu dilakukan pengujian karakteristik fisika kimia (organoleptis, 

homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, waktu mengering dan sweeling). Skema 

dapat dilihat pada gambar 4.1. 

Sediaan peel off mask yang telah diformulasi selanjutnya dievaluasi mutu fisik 

dan kimia yang meliputi uji organoleptis (bentuk, warna, dan bau), uji pH, viskositas 

sediaan, homogenitas dan kemampuan menyebar dari sediaan. Selain itu, dilakukan 

uji efektivitas dari masker wajah yang meliputi pengamatan waktu kering, 

pemeriksaan kemudahan dibersihkan, dan elastisitas lapisan film yang terbentuk, 

pemeriksaan kekencangan yang dihasilkan oleh sediaan dengan menggunakan 

panelis, uji keamanan yang dilakukan dengan cara mengamati perubahan warna kulit 

pada tangan panelis yang telah dioleskan sediaan dan dilihat reaksi iritasi yang 

mungkin terjadi serta dilakukan uji aseptabilitas dengan menilai penampilan fisik, 

kekuatan menarik, elastisitas dan rasa dingin yang diberikan sediaan saat dioleskan 

pada permukaan kulit. 
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Gambar 4. 1 Skema Kerja Penelitian 

4.5.1  Pembuatan Ekstrak Kulit Buah Manggis 

Serbuk kulit buah manggis segar ditimbang sebanyak 100 gram, kemudian ukur 

pelarut etanol 96% dengan perbandingan 1:4 yaitu 400ml, setelah tercampur rata 

menjadi larutan lalu ditetesi HCl sebanyak 2 tetes sampai didapatkan pH 4. Larutan di 

masukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu diultrasonik selama 30 menit, setelah itu 

disaring dan filtratnya ditampung ke dalam jerigen. Pengerjaan ini dilakuka sebanyak 

tiga kali. Setelah terkumpul semuanya dipekatkan dengan rotavapor pada suhu 40ºC 

dengan kecepatan 50 rpm. Hasil pekatan tersebut di oven pada suhu 40ºC sampai 

ekstrak mengental. 

Pembuatan ekstrak kulit buah manggis  

Pembuatan sediaan peel off mask  ekstrak kulit buah manggis dengan gelling 

agent PEG 1500 dan PVA 14% 

Formula 1 

PEG 1500 

dan PVA 

1,5%;14% 

Formula 2 

PEG 1500 

dan PVA 

2%;14% 

Formula 3 

PEG 1500 

dan PVA 

2,5%;14% 

Uji karakteristik fisika : 

1) Organoleptis 

2) Homogenitas 

3) Viskositas 

4) Daya sebar 

5) Waktu mengering 

Analisis data 

Evaluasi sediaan 

Uji Cycling Test Uji karakteristik kimia : 

1) pH 
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4.5.2  Rancangan Formula 

Tabel IV. 1 Formula Basis Peel Off Ekstrak Kulit Buah Manggis 

Bahan Fungsi 
F 1 

(%b/b) 

F 2 

(%b/b) 

F 3 

(%b/b) 

Ekstrak kulit 

manggis 
Bahan aktif 1 1 1 

PVA Gelling agent 14  14   14  

PEG 1500 Plasticizier 1,5  2  2,5  

Vitamin C Antioksidan 0,01  0,01  0,01  

Propilenglikol Humektan 4  4  4  

Nipagin Pengawet 0,018  0,018  0,018  

Nipasol Pengawet 0,02  0,02  0,02  

Aquadest Pelarut ad 100  ad 100 ad 100  

 

4.5.3  Pembuatan Masker Peel Off Ekstrak Kulit Buah Manggis 

Pembuatan masker peel off ekstrak kulit buah manggis ini dimulai dengan 

menimbang semua bahan dan menyiapkan alat yang akan digunakan. Pertama 

Polivinil Alkohol dikembangkan dengan aquadest panas pada beaker glass kemudian 

ditutup dengan aluminium foil dan dipanaskan di atas hotplate dengan suhu 80
o
C 

selama 2 jam kemudian didinginkan (wadah A). Campurkan nipagin dan nipasol di 

dalam propilenglikol kemudian aduk hingga larut dalam beaker glass (wadah B). 

Polietelinglikol dilarutkan dengan aquades (wadah C), setelah larut sempurna 

campurkan wadah C ke dalam wadah B lalu diaduk hingga homogen. Campuran pada 

wadah B tambahkan ke dalam wadah A dan aduk hingga homogen. Jika basis peel off 

sudah terbentuk, timbang ekstrak kental kemudian tambahkan basis sedikit demi 

sedikit sampai homogen. 
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Gambar 4. 2 Cara Pembuatan Sediaan Masker Peel off Kulit Buah Manggis 

4.6 Uji Antioksidan 

4.6.1  Pembuatan Larutan DPPH 

 Larutan DPPH dibuat dengan cara menimbang DPPH sebanyak 20mg. 

Dilarutkan dengan metanol P.A ad 100 ml kemudian disimpan dalam botol gelap 

(Brand Wiliams, 1995). Cara pembuatan larutan DPPH 200 ppm dapat dilihat pada 

gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Cara Pembuatan Larutan DPPH 

4.6.2 Pembuatan Larutan Kontrol 

 Dipipet 2 ml dari larutan DPPH (200 ppm) dimasukkan dalam labu ukur 10,0 

ml, ditambahkan metanol P.A ad 10,0 ml kemudian dikocok ad homogen. Cara 

pembuatan larutan kontrol dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Cara Pembuatan Larutan Kontrol 

4.6.3 Pembuatan Larutan Uji 

A. Pembuatan Baku Induk 

BI : membuat larutan baku induk dengan konsentrasi 100 ppm, ditimbang 

ekstrak kulit manggis 10 mg + metanol P.A 100ml pada labu ukur kocok ad 

homogen. 

B. Pembuatan Baku Kerja 

1. BK 1 = 0,5 ml BI + 2 ml DPPH + metanol P.A ad 10 ml (5 ppm) 

2. BK 2 = 1,0 ml BI + 2 ml DPPH + metanol P.A ad 10 ml (10 ppm) 

3. BK 3 = 2,0 ml BI + 2 ml DPPH + metanol P.A ad 10 ml (20 ppm) 

4. BK 5 = 4,0 ml BI + 2 ml DPPH + metanol P.A ad 10 ml  (40 ppm 
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Gambar 4.5 Cara Pembuatan Larutan Uji Ekstrak 

4.6.4 Pembuatan Larutan Kontrol Posistif Vitamin C 

A. Pembuatan Larutan Baku Induk 

  Pembuatan larutan baku induk sebagai kontrol positif dibuat dengan 

konsentrasi sebesar 20 ppm. Ditimbang serbuk vitamin C sebanyak 10 mg dengan 

metanol P.A ad 50, ml di dalam labu ukur kemudian kocok ad homogen, kemudian 

dipipet sebanyak 5,0 ml dimasukan ke labu ukur lain lalu ditambahkan metanol P.A 

ad 50,0 ml (Larutan BI). Pembuatan larutan kontrol positif dapat dilihat pada gambar 

4.5 

B. Pembuatan Larutan Baku kerja  

1. BK 1 = 1,0 ml BI + 2 ml DPPH + metanol P.A ad 10 ml (2 ppm) 

2. BK 2 = 2,0 ml BI + 2 ml DPPH + metanol P.A ad 10 ml (4 ppm) 

3. BK 2 = 3,0 ml BI + 2 ml DPPH + metanol P.A ad 10 ml (6 ppm) 

4. BK 2 = 5,0 ml BI + 2 ml DPPH + metanol P.A ad 10 ml (10 ppm) 
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           Gambar 4.6 Cara Pembutan Larutan Uji Kontrol Positif 

4.6.5 Proses Inkubasi 

  Setelah setelah selesai membuat larutan blanko, larutan uji, dan larutan uji 

kontrol positif selanjutnya di inkubasi selama 30 menit pada suhu ruangan 37ºC 

(Chivde et al., 2011). Tujuan dari proses inkubasi yaitu agar memberi waktu untuk 

senyawa bereaksi dengan senyawa lainya sehingga terbentuk produk senyawa yang 

stabil (Anugrawati, 2016).  

4.6.6 Pengukuran Absorbansi 

  Setelah proses inkubasi selesai lalu larutan tersebut di ukur serapanya 

menggunakan spektrofotometri UV-Vis  dengan panjang gelombang antara 515-520 

nm (Molyneux, 2004). 

4.6.7 Perhitungan Inhibisi 

Rumus perhitungan inhibsi : 

                 
                                                

                              
        

 

Ditimbang vitamin C 10 mg + metanol P.A ad 50,0ml (200 ppm) 

 

Labu ukur 50,0 ml kocok ad homogen 

Larutan kontrol positif 20 ppm (LKP) 

LKP 1,0 ml 

+ 2 ml 

DPPH + 

metanol p.a 

ad 10 ml 

LKP 2,0 ml 

+ 2 ml 

DPPH + 

metanol p.a 

ad 10 ml 

LKP 3,0 ml 

+ 2 ml 

DPPH + 

metanol p.a 

ad 10 ml 

LKP 5,0 ml 

+ 2 ml 

DPPH + 

metanol p.a 

ad 10 ml 

LKP 1 

(2 ppm) 

LKP 2 

(4 ppm) 

 

LKP 3 

(6 ppm) 

 

LKP 5 

(10 ppm) 

 

Dipipet 5,0ml + metanol P.A ad 50 ml (20 

ppm) 
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Keterangan : 

Pi               : Persen Inhibisi (%) 

Ab             : absorbansi DPPH 

As           : Absorbansi dari DPPH setelah diberi perlakuan sampel (Anugrawati, 

2016). 

4.6.8 Perhitungan IC50 

Tabel IV.3 Tingkat Kekuatan Antioksidan (Blois MS, 1958) 

Intensitas 

antioksidan 

Nilai IC50  

(µg/mL) 

Sangat kuat <50 

Kuat 50-100 

Sedang 100-250 

Lemah 250-500 

Tidak Aktif >500 

         IC50 adalah konsentrasi sampel dapat meredam radikal DPPH sebanyak 50% 

(Edawati, 2012). Suatu senyawa dikatakan mempunyai antioksidan sangat kuat 

apabila nilai IC50 kurang dari 0,05 mg/ml. Nilai IC50 dihitung dengan cara 

memasukkan angka 50 sebagai Y dalam persamaan regresi y = bx + a. Regresi 

tersebut nilai abr diambil dari log konsentrasi sampel (ppm) dan  diambil dari % 

inhibisi. Nilai IC50 diperoleh dari antilog dari X yang didapatkan.  

4.7  Spesifikasi Sediaan 

Tabel IV. 4 Spesifikasi Sediaan Masker Peel Off  

Organoleptis 

Warna : Bening kekuningan 

Bau : khas 

Tekstur : gel 

Homogenitas  Homogen 

Viskositas 3.000 - 50.000 cPs 

Daya sebar  5 - 7 cm 

Waktu mengering < 30 menit 

pH 4,5 – 8 

Stabilitas sediaan  Stabil 

4.8  Evaluasi Sediaan 

Untuk mengevaluasi sediaan masker peel off kulit buah manggis, dilakukan 

beberapa kegiatan, diantaranya adalah: 
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A. Pengamatan Organoleptis 

 Pengamatan organoleptis dapat dinilai dari tekstur warna dan bau sediaan gel. 

B. Pengujian pH 

Sediaan gel sebanyak 1 gram dimasukkan kedalam vial lalu pH meter 

dimasukkan kedalam beker gelas. pH sediaan diketahui dari angka yang ditunjukkan 

oleh pH meter. pH sediaan yang diharapkan adalah sesuai dengan pH kulit normal 

yaitu 4,5-6,5 (Yosipovitch & Hu, 2003). 

C. Pengujian Viskositas 

Penentuan viskositas sediaan gel dilakukan dengan menggunakan peralatan uji 

viskositas (Brookfield Engineering Labs. INC) digital dengan menggunakan spindle 

R7 dan dengan mengetahui adanya perubahan kekentalan pada setiap formula gel. 

Pembacaan hasil viskositas dalam Cp. Pengukuran dilakukan pada gel yang baru 

dibuat dan gel yang telah disimpan. Pengukuran viskositas gel diukur menggunakan 

alat viscometer Brookfield. Sebanyak 25 g gel dimasukkan kedalam cup, kemudian 

memasang spindle ukuran 2 dan rotor dijalankan dengan kecepatan 60 rpm. Setelah 

viscometer menunjukkan angka yang stabil, hasilnya dicatat lalu kemudian dikalikan 

dengan faktor (1000). Pengukuran viskositas dilakukan selama 1 bulan pada minggu 

pertama, kedua, ketiga dan keempat (Lachman, et al., 2008). 

D. Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dilakukan dengan cara sampel gel dioleskan pada sekeping 

kaca atau bahan transparan lain yang cocok, sediaan harus menunjukkan susunan 

yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar (Ditjen POM,1985). 

E. Pengujian Daya Sebar 

Gel sebanyak 1 gram diletakkan pada pusat antara dua lempeng gelas kaca 

bulat berskala dengan diameter 15 cm. Beban seberat 1 gram diletakkan diatas kaca 

dan didiamkan selama 1 menit. Diameter sebaran gel diamati. Penambahan beban 

terus dilakukan setelah 1 menit dengan kelipatan berat 1 gram hingga diperoleh 

diameter sebar gel yang konstan. Diameter  permukaan yang dihasilkan dengan 

naiknya pembebanan menggambarkan karakteristik daya sebar. Data yang diperoleh 

kemudian digambarkan secara grafik. 
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F. Waktu Mengering 

 Uji waktu mengering sediaan masker wajah yang dipergunakan adalah masker 

yang diformulasikan 48 jam sebelumnya. Jumlah masker wajah yang dioleskan 

sebanyak 1 gram dan disebar pada permukaan kulit lengan tangan hingga membentuk 

lapisan tipis, kemudian sediaan diamati hingga proses pengeringan selesai 

menggunakan stopwatch. Dengan ketentuan waktu sediaan mengering tidak lebih dari 

30 menit (Farida et al., 2014). 

G. Uji Stabilitas 

 Uji stabilitas sediaan dilakukan dengan cara menimbang beberapa bagian 

sediaan kemudian dimasukkan dalam vial gelap dan disimpan pada penyimpanan 

berikut suhu rendah (4°C ± 2°C), oven (40°C ± 2°C), suhu ruangan dengan paparan 

sinar matahari (30° ± 2°C), suhu ruangan yang terlindung dari sinar matahari (30°C ± 

2°C). Setiap sampel dianalisis setiap minggu selama 28 hari, dianalisis karakteristik 

pH dari sediaan (Berrings, 2013). 

H. Uji Cycling Test 

 Tes ini dilakukan hingga 6 siklus. Setiap siklus terdiri dari menyimpan 

persiapan pada 4°C ± 2°C selama 24 jam dan kemudian pada 40°C ± 2°C selama 24 

jam, percobaan ini direplikasi 3 kali. Pengamatan organoleptic dari kondisi fisik dan 

pengukuran pH dilakukan setiap 2 minggu (Iradhati dan Jufri, 2017). 

4.9  Metode Analisis 

Analisis data dilakukan dengan beberapa cara yaitu untuk analisis pengamatan 

organoleptis dilakukan secara visual dengan mengamati sediaan gel secara langsung 

meliputi bentuk, warna, dan aroma yang dilakukan satu hari setelah pembuatan. 

Selanjutnya, untuk analisa uji karakteristik fisik (homogenitas, viskositas, daya sebar 

dan waktu mengering), karakteristik kimia (pH) dan uji keamanan sediaan 

menggunakan uji Oneway Anova. Berdasarkan data yang diperoleh dilakukan analisa 

statistik dengan derajat kepercayaan α = 0,05. Setelah itu, untuk mengetahui 

pengaruh yang signifikan diantara berbagai formula dilakukan analisis dari formula  

I, II, dan III dengan pembanding formula 0 yang merupakan kontrol negatif tanpa 

mengandung ekstrak dengan melihat hasil P, lalu dibandingkan dengan derajat 

kepercayaan. Jika hasil yang diperoleh P < 0,05 maka menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan (Swastika et al, 2013). 
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Jika terdapat perbedaan yang berbeda antar formula maka akan dianalisis 

dilanjutkan menggunakan metode Post Hoc dengan uji LSD (Least Significant 

Difference) untuk memberikan penjelasan terhadap perbedaan antar formula. Data 

yang diperoleh dari formula yaitu data uji homogenitas, uji daya sebar, evaluasi 

efektivitas yang meliputi waktu kering, pemeriksaan kemudahan dibersihkan, 

kekencangan masker, elastisitas lapisan film, aktivitas serta evaluasi keamanan 

terhadap sediaan dengan pengujian iritasi kulit pada panelis yang akan dianalisis 

dengan metode analisis Friedman Test (Dekker, 1990). 

 


