
 

 

 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Kulit merupakan organ yang menyelimuti permukaan terluar tubuh sehingga 

mudah terlihat, oleh karena itu kulit merupakan organ utama yang sangat 

diperhatikan dalam kecantikan, terutama kulit wajah. Kulit mempunyai luas 

permukaan sekitar 1,7 m2 dengan berat kurang lebih 10% keseluruhan berat badan 

manusia. Kulit yang sehat dapat terlihat sebagai kulit yang optimal secara fisik yang 

dapat terlihat dari lima aspek yaitu warna, konsistensi, kelenturan, struktur kulit, 

bentuk dan besarnya sel-sel lapisan kulit. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi 

penampilan dan rasa percaya diri (Shai, et al, 2009). Penurunan kualitas kulit dapat 

terjadi karena proses penuaan. 

Proses penuaan kulit merupakan proses biologi kompleks yang merupakan 

konsekuensi interaksi antara faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Penuaan intrinsik 

dan ekstrinsik mempunyai etiologi dan akibat yang berbeda namun keduanya 

menyebabkan kerusakan yang sama pada lapisan kulit (Damayanti, 2018). Proses 

penuaan bisa terjadi lebih awal dari seharusnya, kondisi ini yang disebut sebagai 

penuaan dini. Faktor yang menjadi pemicu penuaan dini utamanya adalah intensitas 

paparan matahari yang terlalu sering, udara kering karena pemakaian AC (Air 

Conditioner) yang terus menerus menyebabkan kulit kehilangan kelembaban serta 

risiko karena polusi udara yang memicu aktivitas radikal bebas. Faktor-faktor tersebut 
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terakumulasi dan mengarah pada perubahan struktur dan fisiologi kulit serta terjadi 

perubahan yang progresif pada masing-masing lapisan kulit sehingga timbul penuaan 

dini. Faktor utama pemicu penuaan dini adalah paparan sinar UV yang terus-menerus 

dalam jangka waktu lama. Penuaan karena paparan sinar UV disebut dengan 

photoaging. Indonesia merupakan negara tropis dengan paparan sinar matahari 

sepanjang tahun sehingga penduduknya rentan terhadap photoaging. Photoaging 

tersebut berupa timbulnya kerutan-kerutan pada kulit, bintik-bintik hitam, komedo 

dan warna kulit kusam (Ramos-e-Silva, et al., 2013). 

Melihat berbagai masalah yang timbul pada kulit, maka banyak orang 

khususnya para wanita melakukan upaya peremajaan kulit agar kualitas kulit dapat 

lebih baik. Usaha yang dilakukan baik menggunakan medis ataupun non medis. 

Tindakan medis antara lain adalah dengan deep peeling, microdermabrasi, derma 

filler, laser dan sebagainya. Sementara secara non medis dapat diupayakan 

menggunakan kosmetika yang mengandung komponen antiaging. Komponen 

antiaging yang biasa digunakan antara lain coenzym Q10, resveratrol, retinoid, 

vitamin C, vitamin B3 dan yang terbaru adalah menggunakan komponen stem cell. 

Penelitian dalam bidang stem cell mengalami kemajuan yang pesat, salah 

satunya dalam bidang kosmetik. Stem cell yang dimanfaatkan dalam bidang kosmetik 

antara lain mesenchimal stem cell (MSC). MSC menjadi pilihan dalam bidang 

kosmetik karena bersifat multipotent yaitu dapat memperbarui diri sendiri dan 

berdiferensiasi menjadi sel-sel tubuh lainnya, serta menghasilkan growth factor dan 

sitokon yang mempunyai potensi besar dalam peremajaan kulit. MSC dewasa 
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sebagian besar diperoleh dari mesoderm seperti umbilical cord, adiposa, sumsum 

tulang, membran amnion dan cairan amnion (Pratiwi, et al., 2018) 

Membran amnion merupakan salah satu sumber MSC yang memiliki 

kemampuan berdiferensiasi multipotent dengan imunogenitas rendah. Membran 

amnion adalah jaringan pelindung bayi yang dibuang pada saat proses kelahiran 

sehingga penggunaanya tidak bertentangan dengan kontroversi pemanfaatkan stem 

cell dari human embrio. Membran amnion merupakan sumber yang kaya akan faktor- 

faktor aktif yang penting dalam proses regenerasi jaringan. Faktor-faktor 

pertumbuhan yang terkandung antara lain; EGF, TGF-β1, bFGF, VEGF, HGF, 

PDGF, KGF, G-SCF, GM-CSF. Sementara sitokin yang terkandung diantaranya; IL- 

4, IL-6, IL-8, dan interferon (Lee et al., 2014). Hal inilah yang menjadi dasar 

pemikiran untuk mencoba membuat sediaan kosmetika antiaging dengan bahan dasar 

metabolit membran amnion. Metabolit membran amnion atau yang disebut Amniotic 

Membran Stem Cell Metabolit Product (AMSC-MP) diperoleh dengan mengisolasi 

dan mengkultur stem cell membran amnion manusia. Pada proses kultur, terdapat 

bahan bioaktif yaitu growth factor dan sitokin yang terekspresi pada media kultur 

tersebut. Pada sebuah systematic review yang telah dilakukan oleh Pawitan (2018) 

mengenai stem cell dan metabolit product nya, didapatkan bahwa berbagai macam 

produk metabolit memberikan hasil yang baik pada sebagian besar kasus 

permasalahan kulit. Produk metabolit juga tidak bersifat karsinogenik sehingga aman 

diaplikasikan. Selain itu produk metabolit stem cell lebih mudah dibuat dibandingkan 
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stem cell-nya karena tidak memerlukan bahan pembawa tertentu untuk 

mempertahankan stem cell tetap hidup. 

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Prakoeswo, et al. tahun 2018 adalah 

menggunakan bahan AMSC-MP yang berasal dari manusia diaplikasikan ke kulit 

wajah yang mengalami photoaging menggunakan  microneedle.  Microneedle 

digunakan karena AMSC-MP merupakan senyawa makromolekul yang mempunyai 

ukuran lebih dari 20kDa sehingga sulit untuk terpernetrasi ke dalam stratum 

korneum. Penggunaan microneedle bertujuan untuk membantu penetrasi agar dapat 

menghasilkan efek farmakologi yang dikehendaki. Pada penelitian tersebut dilakukan 

evaluasi pengaruh AMSC-MP pada kulit subjek uji yang mengalami photoaging 

dengan  treatment menggunakan AMSC-MP yang diaplikasikn menggunakan 

microneedle selama 8 minggu. Perbaikan kulit setelah dilakukan treatment diamati 

menggunakan skin analyser device. Hasil penelitian yang didapatkan pada semua 

subjek kelompok treatment dibandingkan dengan kelompok kontrol, terbukti 

mengalami perbaikan kualitas kulit pada ukuran pori-pori, kerutan, spot, dan warna 

kulit. Kelemahan dari tindakan microneedling tersebut adalah pasien tidak  dapat 

mengaplikasikan AMSC-MP secara mandiri karena harus dibantu oleh tenaga medis 

yang sudah ahli, sehingga perlu diupayakan pemakaian dalam bentuk sediaan topikal. 

Penelitian terkait pemanfaatan amnion dalam bentuk topikal sebelumnya dilakukan 

oleh Kim et al. tahun 2011. Pada penelitian tersebut menggunakan bahan aktif 1% 

amniotic fluid dari porcine diformulasikan menjadi bentuk sediaan krim untuk 

melihat stabilitas dan efektivitas antiwrinkle. Krim tersebut stabil secara fisika 
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dalam masa penyimpanan selama 4 minggu dan terbukti efektif mengurangi kerutan. 

Mengacu pada penelitian tersebut, AMSC-MP akan diformulasikan menjadi bentuk 

sediaan krim. 

Krim merupakan bentuk sediaan banyak diminati oleh konsumen karena praktis 

dan langsung dapat dipakai ditempat yang dikehendaki. Krim mempunyai dua macam 

tipe yaitu krim air dalam minyak (W/O) dan minyak dalam air (O/W). Krim W/O 

lebih oklusif menjadikannya lebih bertahan lama di permukaan kulit sedangkan krim 

O/W bersifat mudah dicuci, tidak lengket, dan memberikan sensasi dingin pada saat 

dipakai, selain itu mudah melepaskan bahan aktif sehingga lebih mudah terpenetrasi 

ke dalam kulit. Untuk memformulasikan AMSC-MP menjadi bentuk sediaan krim 

mempunyai beberapa permasalahan. Permasalahan pertama yaitu AMSC-MP 

berbentuk fluid, akibatnya mudah ditumbuhi mikroba. Permasalahan kedua yaitu 

ukuran molekul rata-rata growth factor kurang lebih 20kDa, sementara ukuran 

molekul yang dapat terpenetrasi ke kulit maksimal adalah 500Da. Melihat 

permasalahan tersebut untuk mengatasi masalah pertama yaitu dengan mengeringkan 

AMSC-MP melalui metode freeze dry sebelum diformulasikan ke dalam sediaan. 

Metode freeze dry menjadi pilihan utama karena mempunyai keunggulan dapat 

mempertahankan mutu hasil pengeringan khususnya untuk bahan-bahan yang sensitif 

terhadap panas. Prinsip dasar freeze dry adalah menghilangkan kandungan air dalam 

suatu produk yang beku tanpa melalui fase cair terlebih dahulu menghasilkan suatu 

produk yang stabil secara kualitas serta tidak merubah struktur bahan (Kett, 

McMahon, & Ward, 2004) 
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Untuk mengatasi masalah ukuran molekul AMSC-MP yang besar perlu 

penambahan enhancer yang dapat memfasilitasi AMSC-MP melewati stratum 

korneum agar dapat menghasilkan efek yang diharapkan. Ada dua jenis 

penggolongan enhancer yaitu enhancer kimia dan enhancer fisika. Enhancer fisika 

adalah enhancer yang digunakan ketika akan diaplikasikan di kulit dan membutuhkan 

suatu alat untuk mengaplikasikannya sehingga tidak praktis. Sedangkan enhancher 

kimia adalah enhancer non invasif yang diformulasikan langsung ke suatu produk. 

Enhancer kimia mudah diaplikasikan namun mempunyai potensi untuk mengiritasi 

kulit lebih besar. Penelitian terbaru menemukan sebuah alternatif untuk membantu 

penetrasi suatu makromolekul ke dalam stratum corneum secara non invasif tanpa 

menimbulkan efek iritasi pada kulit yaitu dengan menggunakan skin penetrating 

peptide enhancer (SPPs) salah satu contohnya adalah SPACE peptide. Beberapa 

penelitian menggunakan SPACE peptide sebagai enhancher makromolekul dilakukan 

terhadap Hyaluronic Acid (HA) yang mempunyai berat molekul 200-325kDa. HA 

diformulasikan ke dalam SPACE Ethosomal System (SES). Hasil penelitian 

menunjukkan SES HA memberikan hasil signifikan menambah penetrasi ke dalam 

stratum korneum. Formulasi stabil selama 28 hari pada suhu 40C (Chen, et al., 2014) 

Penelitian lain adalah terhadap siRNA, berat molekulnya adalah 13,3kDa. Pada 

penelitian invitro dan invivo membuktikan bahwa ketika SPACE peptide 

dikonjugasikan secara langsung dengan siRNA meningkakan absorbsi ke dalam kulit 

dengan cara berinteraksi dengan struktur sekunder protein kulit (Hsu & Mitragotri, 

2011). Sementara mekanisme kerja SPACE peptide diteliti oleh Kumar tahun 2015 
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terbukti dalam bentuk tunggal mempunyai kemampuan meningkatkan afinitas 

terhadap keratin dan korneosit melalui jalur transeluler sehingga memfasilitasi 

makromolekul menembus stratum korneum ke dalam epidermis dan dermis. SPACE 

peptide diketahui memiliki toksisitas yang paling redah dibandingkan dengan peptide 

yang lain (Kumar et at, 2015). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, menjadi dasar 

pemilih an SPACE peptide sebagai enhancer untuk mefasilitasi AMSC-MP masuk ke 

dalam stratum korneum. 

Pada penelitian kali ini adalah untuk menguji pengaruh penambahan SPACE 

peptide pada krim freeze dried AMSC-MP terhadap stabilitas dan efektivitasnya 

sebagai antiaging secara in vivo. Untuk mengetahui konsentrasi yang optimum, pada 

penelitian ini dilakukan variasi konsentrasi SPACE peptide yang digunakan. 

Penelitian menggunakan SPACE peptide terhadap makromolekul sebelumnya adalah 

menggunakan konsentrasi 1:1 dengan zat aktif (Chim, 2014). Pada peneitian ini 

konsentrasi freeze dried AMSC-MP dibandingkan dengan SPACE peptide sebanyak 

4 formulasi berturut turut adalah 1:0, 1:1, 1:2, dan 1:3. 

Masing-masing formula yang dibuat dilakukan uji karakteristik sediaan, uji 

stabilitas fisik dan uji stabilitas kimia selama proses penyimpanan. Selanjutnya 

dilakukan evaluasi efektivitas antiaging dan iritabilitas secara in vivo. 
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1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana stabilitas fisik (daya sebar dan pH) dan stabilitas kimia (kadar TGF β) 

sediaan krim freeze dried AMSC-MP dengan penambahan beberapa konsentrasi 

SPACE peptide (0%; 0,008%; 0,016%; 0,024%)? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan beberapa konsentrasi SPACE peptide (0%; 

0,008%; 0,016%; 0,024%) terhadap efektivitas antiaging (penetrasi, kerapatan 

kolagen, dan jumlah fibroblast) krim freeze dried AMSC-MP secara in vivo? 

3. Bagaimana pengaruh penambahan beberapa konsentrasi SPACE peptide (0%; 

0,008%; 0,016%; 0,024%) terhadap iritabilitas krim freeze dried AMSC-MP? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

1. Mengetahui stabilitas fisik (daya sebar dan pH) dan stabilitas kimia (kadar 

TGFβ) sediaan krim freeze dried AMSC-MP dengan penambahan beberapa 

konsentrasi SPACE peptide (0; 0,008; 0,016; 0,024%). 

2. Membandingkan pengaruh penambahan beberapa konsentrasi SPACE peptide 

(0; 0,008; 0,016; 0,024%) terhadap efektivitas antiaging (penetrasi, kerapatan 

kolagen, dan jumlah fibroblast) krim freeze dried AMSC-MP secara in vivo. 

3. Membandingkan efek iritasi kulit krim freeze dried AMSC-MP pada masing- 

masing konsentrasi SPACE peptide. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
 

Hasil pelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk membuat dan 

mengembangkan formulasi sediaan antiaging dengan bahan dasar AMSC-MP. 
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