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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1. Uraian Kerangka Konseptual 

Drug Delivery System atau sering disebut Sistem penghantaran kini 

semakin pesat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dengan sistem 

vesikel yang bertujuan untuk menghantarkan obat pada waktu tertentu 

sesuai kebutuhan tubuh pada tempat kerja obat. Sistem vesikular ini adalah 

pengembangan yang paling baik sebagai sistem penghantaran yang 

meningkatkan indeks terapi obat-obat baru maupun obat yang usdah ada 

sehingga memberikan efek pelepasan terkontrol dan spesifik pada tempat 

tertentu sesuai kebutuhan tubuh. Faktor stabilitas merupakan sisi penting 

sistem vesikular karena formasi vesikel itu sendiri. Selain itu juga 

menurunkan toksisitas, efek samping, dan juga menjaga kadar obat pada 

indeks terapinya. Sistem vesikular ini menurunkan biaya karena adanya 

peningkatan bioavailabilitas obat pada pengobatan terutama obat-obat yang 

sulit larut, karena sistem vesikular ini mempunyai sifat hidrofil maupun 

lipofil (Sauraph et al, 2014). 

Penggunaan obat secara topikal termasuk pengembangan yang kini 

banyak dilakukan karena penggunaannya yang cukup dioleskan di kulit dan 

efek sampingnya yang relatif lebih kecil. Namun masalah utama aplikasi 

obat pada kulit adalah sulit ditembusnya lapisan kulit itu sendiri (Walters 

and Roberts, 1993) Adanya sistem vesikular disini merupakan solusi dari 

masalah tersebut, adanya lipoid yang diaplikasikan pada kulit 

mempengaruhi karakteristik dan bahkan integritas dari permeabilitas kulit 

tersebut (Hadgraft, 1993). Salah satu contoh sistem vesikular adalah 

liposom dengan struktur fosfolipid sebagai carrier obat yang mempunyai 
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afinitas dengan lapisan keratin kulit dan mampu berpenetrasi ke lapisan 

yang lebih dalam dan memberi absorpsi yang lebih baik (Schmid and 

Korting, 1996). 

Etosom juga merupakan pembawa jenis vesikel halus dan lunak 

untuk menghantarkan obat kedalam lapisan kulit yang paling dalam bila 

dibandingkan dengan conventional vesicle (Vaibhav et al, 2007). Ukuran 

etosom bervariasi dari puluhan nanometer sampai mikron(μ). Etosom 

meresap melalui lapisan kulit yang lebih cepat dan memiliki proses 

signifikan. Etosom digunakan untuk penghantaran obat melalui rute 

transdermal. Faktor utama yang membatasi rute penyerapan transdermal 

untuk penghantaran obat adalah  penyerapan obat melalui kulit. Etosom 

merupakan salah satu bentuk vesikel yang dapat meningkatkan penetrasi 

senyawa hidrofilik. Etosom tersusun atas fosfolipid, alkohol konsentrasi 

tinggi dan air. Komposisi yang tepat dapat menghantarkan zat aktif 

hidrofilik dalam konsentrasi tinggi secara transport pasif ke dalam lapisan 

kulit hingga mencapai sirkulasi sistemik (Touitou, 1996). Menurut 

penelitian sistem lipid vesikular dengan konsntrai etanol cukup tinggi yang 

disebut dengan etosom menunjukkan permeasi melalui barrier stratum 

korneum dan mempunyai nilai flux yang jauh lebih tinggi daripada liposom 

(Touitou, 2000).  

 Karena pada uji sebelumnya telah dibuktikan liposom mempunyai 

penetrasi yang lebih baik daripada bentuk konvensionalnya. Maka untuk 

studi lebih lanjut liposom ekstrak 96% etanol kencur (Kaempferia galanga 

L.) akan dibandingkan penetrasinya dengan etosom ekstrak 96% etanol 

kencur (Kaempferia galanga L.). 
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 
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3.3. Hipotesis Penelitian 

 Etosom ekstrak 96% etanol kencur (Kaempferia galanga L.) 

memiliki penetrasi yang lebih baik dari liposom ekstrak 96% etanol kencur 

(Kaempferia galanga L.) 
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