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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang lingkup penelitian 

Penelitian ini berada dalam lingkup bidang ilmu kesehatan kulit 

dan kelamin. 

 

3.2 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tembalang Semarang dan 

di Laboratorium Kimia Organik Fakultas Sains dan Matematika 

Universitas Diponegoro. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Mei-

Juni 2017. 

 

3.3 Jenis dan rancangan penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksperimental dengan rancangan pre-test 

post-test control group design. 

 

3.4 Populasi dan sampel 

3.4.1  Populasi target 

Populasi target dari penelitian ini adalah wanita usia 30-50 tahun. 
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3.4.2  Populasi terjangkau 

Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah wanita usia 30-50 

tahun di Kecamatan Tembalang yang mengalami kulit kering.  

3.4.3  Sampel 

Sampel penelitian ini adalah populasi terjangkau yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

3.4.3.1 Kriteria inklusi 

1) Wanita usia 30-50 tahun di Kecamatan Tembalang yang mengalami 

kulit kering. 

2) Bersedia menjadi subjek penelitian hingga selesai dan menandatangani 

informed consent. 

3) Tidak menggunakan pelembap lain selain pelembap penelitian 

seminggu sebelum penelitian. 

4) Tidak memiliki penyakit kulit misalnya dermatitis kontak alergika, 

dermatitis atopik, psoriasis dan iktiosis vulgaris. 

5) Tidak memiliki penyakit sistemik misalnya diabetes melitus, penyakit 

ginjal dan hipotiroid. 

3.4.3.2 Kriteria eksklusi 

1) Terjadi alergi terhadap pelembap penelitian. 

2) Menolak atau menghentikan partisipasi dalam penelitian. 
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3.4.4  Cara sampling 

Sampel penelitian diperoleh dengan metode consecutive sampling 

yaitu peneliti memilih responden sesuai dengan kriteria inklusi dan 

eksklusi. 

3.4.5  Besar Sampel 

Besar sampel dihitung dengan rumus analitik numerik tidak berpasangan:  

n = 2 (
[zα + zβ]SB

x1 − x2
)

2

 

Keterangan:       𝐳𝛂      = derivat baku normal untuk nilai 𝛂 = 0,05 yaitu 1,960 

             𝐳𝛃       = derivat baku normal untuk nilai 𝛃 = 0,20 yaitu 0,842 

                SB       = simpangan baku dari penelitian sebelumnya 

            𝐱𝟏 − 𝐱𝟐  = perbedaan klinis yang diinginkan 

 Dimana ditetapkan nilai zα=1,960; zβ=0,842; s=0,772; x1-x2=1 sehingga pada 

penelitian ini: 

       

n = 2 (
[1,960 + 0,842]0,772

1
)

2

 

                                           = 10 

Kemungkinan drop out dapat terjadi sehingga perlu dilakukan koreksi 

dengan menambahkan sejumlah subjek penelitian agar terpenuhi:  
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𝑛′  =  
𝑛

(1 − 𝑓)
 

Keterangan: 

            n’ = jumlah subjek penelitian yang dihitung 

            f = perkiraan proporsi drop out (20%) 

𝑛′  =  
10

(1 − 0,2)
= 12 

Dengan demikian, didapatkan subjek penelitian sebagai kelompok kontrol 

sejumlah 12 orang dan sebagai kelompok perlakuan sejumlah 12 orang sehingga 

total jumlah subjek penelitian sejumlah 24 orang. 

 

3.5 Variabel penelitian 

3.5.1  Variabel bebas 

  Variabel bebas pada penelitian ini adalah madu. 

3.5.2  Variabel terikat 

  Variabel terikat penelitian ini adalah tingkat kekeringan pada kulit kering. 
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3.6 Definisi operasional 

Tabel 6. Definisi operasional 

Variabel Definisi Operasional Skala 

Madu Madu ditambahkan ke 

dalam formulasi 

pelembap sebagai 

variabel bebas. 

Nominal: 

1) Ya 

2) Tidak 

Tingkat kekeringan 

pada kulit kering 

Tingkat kekeringan 

pada kulit kering dinilai 

dengan menggunakan 

skor Overall Dry Skin 

(ODS) sebelum dan 

setelah pemakaian krim 

pelembap dengan madu 

dan tanpa madu. 

Rasio 

 

3.7 Cara pengumpulan data 

3.7.1  Bahan 

Bahan yang digunakan adalah madu perhutani berasal dari kebun 

perlebahan Parung Panjang Bogor Indonesia. 

Tabel 7. Komposisi madu perhutani 

Komposisi Satuan 

Gula pereduksi (dihitung sebagai glukosa) 70,7% b/b 

Keasaman 30 mlNaOH IN/kg 

Air 20% 

Aktivitas enzim diastase 8 DN 

Hidroksi metil furfural (HMF) 3 mg/kg 

Sukrosa 1,46% b/b 
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Abu 0,2% b/b 

Padatan yang tak larut 0,1% b/b 

Tabel 8.  Komposisi bahan pelembap47 

Komposisi Kontrol Perlakuan 

Fase Minyak   

Asam stearat 12 gram 12 gram 

Setil alkohol 0,5 gram 0,5 gram 

Metil paraben 0,1 gram 0,1 gram 

Butilhidroksitoluen (BHT) 0,1 % 0,1 % 

   

Fase Air   

Trietanolamin (TEA) 1 gram 1 gram 

Akuades ad 100 gram 100 gram 

Madu - 6% 

 

3.7.2 Alat 

1) Lembar anamnesis 

2) Kuesioner skor ODS 

3) Alat pembuatan formulasi pelembap 

a. Alat-alat gelas standar laboratorium (Pyrex) 

b. Corong (Pyrex) 

c. pH meter universal 

d. Timbangan digital 

e. Blender Miyako 

f. Pipet tetes 

g. Cawan porselin 

h. Batang pengaduk 
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i. Pinset 

j. Kertas saring 

k. Kertas kassa 

l. Homomixer 

3.7.3 Jenis data 

Tingkat kekeringan pada kulit kering yang dinilai dengan skor 

Overall Dry Skin (ODS) merupakan data primer. 

3.7.4 Cara kerja 

1) Persiapkan alat, bahan dan instrumen penelitian 

2) Pembuatan krim pelembap dilakukan di Laboratorium Kimia Organik 

Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. 

3) Cara pembuatan krim pelembap47 

a. Asam stearat dan setil alkohol dilebur (massa I). 

b. Metil paraben dan trietanolamin dilarutkan dalam akuades (massa 

II). 

c. Massa I dicampurkan dengan massa II hingga diperoleh dasar 

krim. 

d. Untuk krim pelembap perlakuan: madu 6% yang telah bercampur 

dengan butilhidroksitoluen dicampurkan dengan dasar krim. 

4) Pemilihan subjek penelitian sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. 

5) Lembar persetujuan diisi dan ditandatangani oleh subjek penelitian. 

6) Dilakukan pemotretan menggunakan kamera sebelum dan setelah 

penggunaan krim pelembap untuk dokumentasi. 
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7) Subjek penelitian diminta menghentikan pemakaian pelembap lain 

selain pelembap penelitian minimal satu minggu sebelum penelitian. 

8) Diberikan penjelasan cara pemakaian krim pelembap dan efek samping 

yang mungkin terjadi. 

9) Cara pemakaian krim pelembap penelitian: 

a. Subjek penelitian diberikan krim pelembap (sesuai dengan kode 

kelompok) dan menggunakannya setelah mandi sebanyak dua kali 

sehari selama 28 hari berturut-turut.30 

b. Krim pelembap dioleskan pada lengan bawah kanan dan kiri. 

c. Masing-masing lengan bawah dioleskan sekitar 3 gram atau 1 sendok 

teh dengan luas pengolesan rata-rata 4,63±2,22 mg/cm2/hari untuk 

pengolesan dua kali sehari.34 

d. Pengamatan dilakukan sebelum dan setelah pemakaian krim pelembap 

selama 28 hari.18 

10) Evaluasi hasil  

Penilaian efektivitas pemakaian krim pelembap berdasarkan 

skor ODS dengan membandingkan skor ODS sebelum dan setelah 

pemakaian krim pelembap dengan kriteria sebagai berikut: 

- Efektif  : skor ODS pre-test > skor ODS post-test 

- Tidak efektif : skor ODS pre-test < skor ODS post-test atau 

  skor ODS pre-test = skor ODS post-test 
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3.8 Alur penelitian 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

Pemilihan subjek penelitian 

Kriteria inklusi 

Subjek penelitian 

Kelompok kontrol 

Pengukuran tingkat kekeringan pada kulit kering (pre-test) 

 

Pemakaian krim pelembap yang tidak 

mengandung madu selama 28 hari 

Pemakaian krim pelembap yang 

mengandung madu selama 28 hari 

Pengumpulan data 

Analisis data 

Kriteria eksklusi 

Kelompok perlakuan 

Data 1 Data 1 

Pengukuran tingkat kekeringan pada kulit kering (post-test) 

 

Data 2 Data 2 



44 
 

 
 

 

Gambar 6. Alur penelitian 

3.9 Analisis data 

Data dianalisis secara deskriptif dan analitik dengan program 

komputer SPSS versi 21.0. Uji normalitas distribusi data menggunakan 

uji Shapiro Wilk karena besar sampel <50. Jika distribusi data normal 

maka digunakan uji t berpasangan. Jika distribusi data tidak normal maka 

digunakan uji Wilcoxon. Untuk membandingkan kelompok kontrol 

dengan perlakuan, dilakukan uji t tidak berpasangan bila distribusi data 

normal, sedangkan bila distribusi data tidak normal digunakan uji Mann-

Whitney. Hasil didapatkan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Interpretasi 

hasil penelitian menggunakan kemaknaan 5% dengan kriteria bermakna 

apabila p<0,05. 

3.10 Etika penelitian 

Penelitian dilakukan setelah mendapatkan Ethical clearance dari 

Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro atau RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dalam 

penelitian ini, subjek penelitian diberikan penjelasan mengenai tujuan, 

manfaat dan prosedur penelitian. Subjek yang bersedia diikutsertakan 

dalam penelitian memberikan persetujuan berupa informed consent 

setelah diberi penjelasan tentang tujuan, manfaat serta prosedur 

penelitian. Subjek penelitian dijamin kerahasiaan datanya dan berhak 

menolak atau menghentikan keikutsertaannya dalam penelitian. Seluruh 
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biaya ditanggung oleh peneliti. Imbalan diberikan kepada subjek setelah 

penelitian selesai sesuai dengan kemampuan peneliti. 

3.11 Jadwal penelitian 

Tabel 9. Jadwal penelitian 

Kegiatan Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Penyusunan 

proposal 

          

Seminar 

proposal 

          

Pembuatan 

krim 

pelembap 

          

Penelitian           

Analisis 

data dan 

penyusunan 

hasil 

          

Seminar 

hasil 
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