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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Sampel  

 Rimpang kencur (Kaempferia galanga L.) yang ditanam di 

Perkebunan Pare berumur 8 bulan yang dideterminasi di UPT Balai 

Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi-LIPI, Jl. Raya Surabaya 

Malang Km. 65, Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur 67163, Indonesia 

 

4.2. Bahan  

- Phosphatidylcholine Phospolipon 90® 

- Propilenglikol (Merck)  

- Buffer Pospat  

- Etanol pro analysis (Merck) 

- Aquadest 

- Etanol 96% pro analysis (Merck) 

- Standar APMS 

 

4.3. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

 CAMAG® Automatic Developing Chamber 2 (ADC 2) 

 CAMAG® Linomat 5 

 CAMAG® TLC Scanner 4 

 Olympus® Fluorescence Microscope CKX41 

 Malvern® Zetasizer Nano Z – MPT-2 
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4.4. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental untuk mengetahui 

penetrasi dua formula yakni liposom ekstrak etanol 96% kencur dan etosom 

ekstrak etanol 96% kencur. Penelitian ini merupakan True Experimental – 

Post Test Only Control Group Design yang langsung melihat hasil dari 

perlakuan pada akhir percobaan dan juga dilakukan randomisasi pada 

subjek. Sampel dari percobaan ini adalah liposom, etosom, dan ekstrak 

sebagai kontrol negatif. Subjek yang digunakan adalah irisan kulit dorsal 

tikus dengan panjang, lebar dan tebal tertentu. Aplikasi sediaan juga dengan 

berat tertentu dan diamati pada suhu tubuh (± 37o C). Setelah selesai proses 

aplikasi pada irisan kulit, lalu diamati jarak penetrasi ke dalam kulit dengan 

mikroskop floressen dengan pewarnaan Rhodamine Red pada sediaan. 

Percobaan mempunyai bebrapa variabel sebagai berikut 

 

4.4.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang dipilih untuk diteliti untuk 

ditentukan hubungan antara fenomena yang diamati, antara lain : 

- liposom ekstrak etanol 96% kencur 

- etosom ekstrak etanol 96% kencur 

- ekstrak etanol 96% kencur 

 

4.4.2. Variabel tergantung  

Variabel tergantung merupakan variabel yang diukur yang hasilnya 

mampu menunjukkan pengaruh variabel bebas, variabel bebas yang 

digunakan adalah: 

- Kedalaman penetrasi sampel ke dalam kulit 
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4.4.3. Variabel confounding 

Variabel confounding merupakan faktor-faktor yang perlu dikontrol 

agar tidak mengganggu proses eksperimen 

- Umur dan spesies  tikus yang digunakan 

- Panjang dan lebar kulit yang digunakan 

- Tebal, berat dan lebar aplikasi pada permukaan kulit 
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4.5.  Prosedur Penelitian 

4.5.1 Kerangka Operasional 

 

Gambar 4.1. Bagan kerangka operasional 
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4.5.2 Pembuatan Ekstrak kencur  

1. Serbuk simplisia rimpang kencur ditimbang sebanyak 100 gram 

2. Simplisia diekstraksi dengan pelarut alkohol 96% sejumlah 

1000ml dilakukan dalam 4 tahap dengan metode Micrwowave 

Accelerated Extraction 

3. Ekstrak yang didapatkan disaring dan dipekatkan hingga 1/10 

volume awal (±100 ml) menggunakan Rotary evaporator 

 

4.5.3 Penetapan kadar APMS dalam ekstrak etanol 96% rimpang 

kencur 

A. Pembuatan Larutan Baku 

Pembuatan larutan induk 1000 ppm 

1. Standar APMS ditimbang sebanyak 25,0 mg  

2. APMS dilarutkan dalam 25,0 ml metanol p.a. 

3. Larutan APMS dihomogenkan dengan vortex selama 5 

menit 

4. Larutan yang homogen ditambah dengan metanol p.a. 

sampai tepat 100,0 ml. 

5. Larutan baku induk diencerkan menjadi 300, 360, 440, 

520 dan 600 ppm. 

B. Preparasi sampel 

1. Esktrak etanol 96% diambil sebanyak 1,0 ml dengan 

menggunakan mikropipet direplikasi sebanyak 3 kali 

2. Pelarut metanol p.a ditambahkan sebanyak 2,0 ml 

kemudian dihomogenkan dengan ultrasonik selama 5 

menit dan ditambahkan pelarut metanol p.a sampai 

volume 5,0 ml 
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C. Aplikasi sampel dan standar pada plat KLT 

1. Sampel ditotolkan sebanyak 2,0 µL dan standart ditotolkan 

masing masing sebanyak 1,0 µL pada lempeng KLT 

2. Kemudian dieluasi dengan fase gerak Aseton : Kloroform : 

Asam formiat (27:12:1) dalam chamber 

 

D. Penetapan kadar APMS dalam ekstrak etanol 96% 

1. Scanning pada panjang gelombang 200-500nm. Dari sini 

didapat berapa panjang gelombang APMS yang 

memberikan absorbansi maksimum yang akan digunakan 

untuk penentuan kadar APMS dalam ekstrak 96%. 

2. Kadar APMS ditentukan pada panjang gelombang 

maksimum pada tiga replikasi. 

3. Kemudian dilakukan perhitungan regresi linier antara 

konsentrasi standart dengan area yang didapatkan. Dari 

perhitungan tersebut akan didapatkan nilai r, sdv, Vx0, dan 

persamaan regresi. Nilai r yang diterima adalah ≥ 0,9900, 

sdv < 5, Vx0 < 5% 

 

4.5.4 Preparasi Liposom 

Pada pembuatan liposom dibuat dari ekstrak etanol 96% 

rimpang kencur yang sudah ditentukan kadarnya dan bahan lain 

dengan jumlah tertentu yang akan dioptimasi dengan metode Thin 

Film. 
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4.5.5 Preparasi Etosom 

Pada pembuatan formula ethosome dibuat dari ekstrak 

etanol 96% rimpang kencur yang sudah ditentukan kadarnya dan 

bahan lain dengan jumlah tertentu yang akan dioptimasi dengan 

metode Thin Film. 

 

4.5.6 Karakterisasi liposom dan etosom 

Masing-masing formula liposom dan etosom dilakukan 

karakterisasi SEM, ukuran partikel, dan zeta potensial. 

 

4.5.6.1 Ukuran Partikel 

1 ml etosom atau liposom  dilarutkan ke dalam 10 ml 

dengan campuran hidroethanol kemudian diukur dengan  particle 

size analyzer. 

 

4.5.7 Pembuatan krim  

Sediaan krim analgesik dengan ekstrak etanol 96% kencur 

dibuat untuk liposom dan etosom sesuai formula liposom dan etosom 

yang sudah dioptimasi dengan bahan tambahan lain dan dengan 

jumlah tertentu yang akan dioptimasi. 

 

4.5.8 Penyiapan kulit punggung tikus 

Tikus jantan berumur 3 bulan dicukur bulunya seluas 2x2 cm 

hingga bersih. Kemudian sampel krim dioleskan sebanyak 100 mg 

pada kulit yang sudah dicukur. Jarak antara pengolesan dan 

pengambilan kulit adalah 60 menit.  
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4.5.9 Pengujian penetrasi secara in vivo dan diamati hasil histologi 

dengan mikroskop floresen 

Pengukuran kedalaman penetrasi ditentukan dengan 

Rhodamine Red (RR). Formula yang telah ditambahkan dengan RR 

0,01% diaplikasikan selama 60 menit pada kulit tikus berusia 8-12 

minggu yang sudah dicukur bulunya hingga bersih. Setelah selesai 

waktu aplikasi sampel pada kulit, tikus didislokasi dan dipotong 

bagian kulit yang telah diberi sampel. Kemudian kulit yang segar 

tersebut dibekukan dengan nitrogen cair dan dipotong dengan 

cryotome dengan tebal 4 µm dan ditempelkan pada objek glass. Kulit 

yang selesai dipreparasi diamati dengan mikroskop floresens untuk 

diamati kedalaman penetrasinya 

 

4.6 Analisis Data 

Tabel 4.1 Rancangan tabel analisis pengukuran jarak penetrasi 

 Skor 
          Replikasi 
 
Sampel 

1 2 3 4 5 6 

Basis + Ekstrak (3) 2 2 2 2 2 2 
Liposom (5) 3 3 4 3 4 4 
Etosom (6) 4 4 5 5 5 5 

 

Data skoring yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

Kruskal-Wallis. Hipotesis yang diajukan adalah : 

Ho: Tidak ada sepasang sampel yang berbeda secara signifikan 

Ha: Ada sepasang sampel yang berbeda secara signifikan 

Untuk menilai hipotesa statistik, terleboh dahulu ditentukan harga p 

hitung yang akan dibandingkan dengan harga tingkat kepercayaan 95%          
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(α = 0,05). Untuk uji penetrasi, bila p hitung < harga α=0,05, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

 

4.7 Tempat Penelitian 

- Laboratorium Departemen Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas 

Farmasi Universitas Airlangga 

- Laboratorium Energi Institut Sepuluh November Surabaya 

- Laboratorium Bahan Padat Fisika Institut Sepuluh November 

Surabaya 
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