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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Kulit 
 

2.1.1 Anatomi dan Fisiologi Kulit 
 

Kulit merupakan pelindung terluar dari tubuh. Kulit memiliki berbagai fungsi 

penting pada tubuh antara lain sebagai lapisan pelindung, mengatur suhu tubuh, 

memproduksi Vitamin D serta berpengaruh besar terhadap kepercaan diri dalam 

interaksi sosial. Kulit tersusun atas tiga lapisan yaitu Epidermis, Dermis, dan 

Hipodermis (Shai, et. al., 2009) 

 
Gambar 2.1 Struktur Kulit (Shai et al., 2009) 

 
1. Lapisan Epidermis 

 
Lapisan epidermis mempunyai ketebalan yang bervariasi tergantung ukuran sel 

dan jumlah sel (Tortora & Derrickson, 2014). Lapisan penyusun epidermis yang 

paling banyak adalah sel-sel keratinosit. Pada lapisan bawah epidermis dibatasi 

oleh lapisan basal. Pada lapisan basal terjadi proses pembentukan sel-sel 
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epidermis baru untuk menggantikan sel epidermis yang lama. Proses pada lapisan 

basal ini terjadi secara terus menerus, sampai sel menjadi semakin datar dan 

mengalami degradasi, kehilangan vitalitas, kehilangan cairan sampai mengering 

dan akhirnya keluar pada lapisan paling luar menjadi sel kulit mati. Proses 

terbentuknya lapisan baru di lapisan basal sampai muncul ke permukaan sebagai 

sel kulit mati membutuhkan waktu kurang lebih 28 hari (Shai, et.al.,2009) 

 

Gambar 2.2 Basal membrane epidermis (Shai et al., 2009) 
 

2. Lapisan Dermis 
 

Lapisam dermis adalah lapisan dibawah lapisan epidermis, mempunyai ketebalan 

20x lipat lebih tebal dibandingkan epidermis. Lapisan dermis terbentuk dari 

jaringan elastic, fibrosa padat, kelenjar dan jaringan rambut. Secara garis besar 

dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

a. Pars papilaris yaitu bagian yang  menonjol  ke  dalam  epidermis  berisi  

ujung serabut syaraf dan pembuluh darah 

b. Pars retikularis yaitu bagian bawah dermis yang berhubungan dengan 

hypodermis. Terdiri atas serabut penunjang kolagen dan elastin. Serabut 
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kolagen memberikan kekuatan pada kulit, sementara serabut elastin yang 

lebih tipis dari kolagen bertanggung jawab terhadap elastisitas kulit dan 

memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk semula setelah diregangkan. 

Jika kedua serabut ini mengalami kerusakan misal karena pengaruh usia atau 

paparan kronis sinar matahari maka dapat menyebabkan kulit menjadi kendur, 

tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah diregangkan, serta mulai timbul 

kerutan. 

3. Lapisan Hypodermis 
 

Pada lapisan terdapat lemak yang berperan sebagai bantalan untuk melindungi 

organ vital di dalamnya dari trauma dan suhu dingin. Sekumpulan sel lemak 

tersebut dipisahkan oleh partisi kaku yang sebagian besar adalah kolagen seperti 

pada gambar 2.3 (Shai, et.al., 2014). 

 

 
Gambar 2.3 Kelompok sel lemak yang dipisahkan oleh kolagen 

 

2.1.2 Fungsi Kulit 
 

Fungsi proteksi kulit menyediakan proteksi terhadap tubuh dalam berbagai cara 

sebagai berikut: 

1. Keratin melindungi kulit dari mikroba, panas, gesekan, dan zat kimia. 
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2. Lipid yang dilepaskan mencegah dehidrasi pada kulit, selain itu juga mencegah 

masuknya air dari lingkungan luar tubuh. 

3. Sebum yang berminyak dari kelenjar sebasea mencegah kulit dan rambut dari 

kekeringan serta mengandung zat bakterisid untuk membunuh bakteri di 

permukaan kulit. 

4. Fungsi perlindungan pigmen melanin dari efek sinar UV yang merusak. Pada 

stratum basal, sel-sel melanosit melepaskan pigmen melanin ke sel-sel di 

sekitarnya untuk melindungi materi genetik dari sinar matahari, sehingga materi 

genetik dapat tersimpan dengan baik. 

5. Berperan sebagai sel imun yang protektif yaitu sel Langerhans yang 

merepresentasikan antigen terhadap mikroba dan sel fagosit yang bertugas 

memfagositosis mikroba yang masuk melewati keratin dan sel Langerhans 

(Tortora & Derrickson, 2014) 

 
 

2.2 Skin Aging 
 

2.2.1 Definisi Skin Aging 
 

Skin Aging merupakan proses biologi kompleks yang merupakan konsekuensi 

interaksi antara faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor-faktor tersebut 

terakumulasi dan mengarah pada perubahan struktur dan fisiologi kulit serta terjadi 

perubahan yang progresif pada masing-masing lapisan kulit terutama pada bagian 

yang paling sering terpapar sinar matahari (Ganceviciene, et al,2012). 
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Pada kulit yang mengalami aging, epidermis mengalami perlambatan 

regenerasi. Pada kulit usia muda, epidermal turnover membutuhkan waktu 28 hari, 

tetapi pada usia tua membutuhkan waktu 40-60 hari. Perlambatan ini mengakibatkan 

penipisan epidermis sehingga kulit tampak translucent. Perlambatan regenerasi 

epidermis juga mengganggu fungsi pertahanan dan perbaikan kulit. Korneosit 

berkumpul di permukaan kulit sehingga kulit tampak kasar dan bersisik. 

Pada penuaan kulit juga terjadi degradasi serabut elastin. Elastin yaitu sebuah 

protein yang berbentuk serabut. Serabut-serabut tersebut membelit sepanjang 

substansi intraselular dan meberikan kekuatan serta elastisitas kulit. Elastin berfungsi 

untuk mempertahankankan kulit kembali kebentuk asalnya setalah direnggangkan. 

Masalah yang terjadi pada serabut elastin pada penuaan kulit menjadi alasan utama 

terjadinya wrinkle. 

Selain elastin, pada penuaan kulit juga terjadi degradasi serabut kolagen. 

Kolagen merupakan komponen utama pada dermis dan protein. Kolagen berfungsi 

sebagai penyokong kulit (Sadick & Krueger, 2014). Penurunan serabut kolagen 

menyebabkan penurunan kekuatan kulit sehingga kulit menjadi kendur (Shai, 

et.al.,2009) 

Beberapa perubahan kulit secara klinis dan histologi adalah sebagai berikut; 

pada lapisan epidermis terjadi dermoepidermal junction yang menyempit, ketebalan 

bervariasi, ukuran dan bentuk sel bervariasi, sel melanosit berkurang dan sel 

langerhans berkurang. Lapisan dermis terjadi atrofi, fibroblas berkurang, sel mast 

berkurang, pembuluh darah berkurang, loop kapiler memendek, ujung saraf 
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abnormal. Adapun perubahan yang lain adalah rambut kehilangan pigmen, rambut 

rontok, rambut terminal menjadi rambut halus, dasar kuku abnormal, dan jumlah 

kelenjar berkurang (Baumann, et al, 2009). 

 
 

Gambar 2.4 Perbedaan Younger Skin dan Older Skin 
 
 

Berdasarkan penyebab penuaan kulit dibagi menjadi 2 macam yaitu penuaan 

intrinsik dan penuaan ekstrinsik, 

1. Penuaan Intrinsik 
 

Penuaan intrinsik merupakan proses penuaan yang terjadi secara alami, 

seperti pengaruh genetik dan hormon. Pada jenis penuaan ini faktor hormonal 

seperti esterogen berkurang mempengaruhi penurunan produksi kolagen secara 

perlahan dan mengakibatkan penurunan elastin secara perlahan (Shai et al, 2009). 

Hilangnya matriks ekstraselular dan hyaluronate yang terjadi pada aging 

mengakibatkan hilangnya fungsi mekanikal kulit. Fungsi matriks ekstraselular 

dan hyaluronate adalah menyeimbangkan struktur intraselular melalui 

pembentukan viscoelastic yaitu tempat kolagen dan elastin (Wilson, 2009). 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS  PENGARUH PENAMBAHAN SPACE ... Nisa Qurrota A’yun



16 
 

 

 
 
 

Tanda pada penuaan intrinsik antara lain muncul garis-garis halus, 

berkurangnya lapisan lemak, menyusutnya tulang dari kulit sehingga 

menyebabkan gambaran kulit yang mengalami penurunan, kulit menjadi kering, 

serta terjadi rambut rontok dan rapuh. 

2. Penuaan Ekstrinsik 
 

Penuaan ekstriksik disebabkan oleh faktor eksogen. Penuaan kulit karena 

faktor eksogen ini menyebabkan penuaan yang lebih cepat terjadi dibandingkan 

dengan usia seharusnya. Sebagian besar penuaan disebabkan oleh paparan sinar 

matahari yang berlangsung terus menerus. Individu yang mempunyai aktifitas 

banyak di luar ruangan dengan kulit yang cerah akan mengalami derajat 

photoaging yang besar. 

Sinar UV akan menginduksi produksi ROS, akibatnya akan terjadi 

akumulasi kerusakan oksidatif. Kerusakan yang disebabkan oleh ROS merupakan 

mekanisme penyebab penuaan kulit yang terpenting. Kulit adalah target utama 

stress oksidatif karena komposisi penyusunnya yaitu lipid, protein, karbohidrat 

dan DNA rentan terhadap proses oksidatif. Sinar UVA adalah faktor utama 

photoaging karena mempunyai daya penetrasi yang tinggi. UVB adalah 

gelombang yang pendek utamanya diabsorbsi di epidermis yang mengakibatkan 

terjadi kerusakan DNA (Emanuel, 2015) 

2.2.2 Mekanisme Aging Akibat Sinar UV 
 

Photoaging terjadi karena paparan sinar UV secara kronik. Molekul kulit akan 

menyerap radiasi sinar UV dan menghasilkan Reactive Oxygen Species (ROS). 
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Akibatnya terjadi kerusakan oksidatif pada bagian-bagian selseperti membrane lipid, 

membrane sel, mitokondria, dan DNA. Sinar UV meningkatkan produksi enzim 

matrix metalloproteinase (MMP) sehingga aktifitas MMP juga meningkat. 

Peningkatan aktifitas MMP ini berhubungan dengan peningkatan level degradasi 

kolagen dan menghambat sintesis prokolagen (Pratiwi et al., 2018.). 

 
 

Gambar 2.5 Mekanisme aging akibat sinar UV 
 

 
2.2.3 Penatalaksana Terapi pada Penuaan Kulit 

 
Sebagai jalan keluar masalah penuaan pada kulit ada dua hal utama yang dapat 

dilakukan, yaitu pencegahan dan terapi. Pencegahan merupakan langkah pertama 

untuk menghindari terjadinya proses penuaan dini pada kulit terutama akibat paparan 

sinar UV. Hal ini bisa dilakukan dengan cara pemakaian sunscreen baik filter kimia 
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maupun fisika secara rutin. Namun jika tanda-tanda penuaan sudah muncul maka hal- 

hal yang bisa dilakukan adalah dengan terapi, diantaranya: 

1. Tindakan invasif seperti microdermabrasi, deep peeling, mesoneedle dan 

sebagainya. 

2. Menggunakan kosmetika dengan bahan aktif antiaging seperti antioksidan, dan 
 

growth factor (Ramos-e-Silva et al., 2013) 
 
 

2.3 Kosmetika 
 

2.3.1 Definisi Kosmetika 
 

Kosmetika adalah bahan yang digunakan untuk bagian tubuh dengan cara 

digosokkan, dioleskan, ditaburkan atau disemprotkan untuk tujuan membersihkan, 

mempercantik, meningkatkan daya tarik serta mengubah penampilan. Kosmetika juga 

didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada 

bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian 

luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, 

mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau 

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Badan Pengawas Obat dan 

Makanan RI). Perbedaan mendasar kosmetika dengan obat adalah bahwa obat 

digunakan untuk mempengaruhi fungsi struktur tubuh sedangkan kosmetika tidak 

boleh mempengaruhi fungsi struktur tubuh (Shai et al, 2009). Syarat utama suatu 

sediaan kosmetik aman, efektif dan acceptable. 
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2.3.2 Kosmetika antiaging 
 

Kosmetik antiaging adalah kosmetik perawatan yang digunakan untuk 

mencegah tanda-tanda penuaan pada kulit. Dalam hal ini, proses penuaan yang 

gejalanya terlihat jelas pada kulit seperti keriput, kulit kasar, dan hiperpigmentasi. 

Kerutan ataupun keriput dapat diartikan secara sederhana sebagai penyebab 

menurunnya jumlah kolagen (Helfrich, Sachs, & Voorhees, 2008). 

Bahan aktif yang dapat digunakan sebagai antiaging adalah yang mengandung 

antioksidan dan growth factor. Salah satu sumber growth factor adalah stem cell. 

 
 

2.4 Stem Cell 
 

2.4.1 Pengertian Stem Cell 
 

Stem cell adalah sel yang tidak atau belum terspesialisasi dan mempunyai 

kemampuan berkembang menjadi berbagai jenis sel-sel yang spesifik yang 

membentuk jaringan tubuh. Stem Cell mempunyai 2 sifat yang khas yaitu: 

1. Differentiate yaitu kemampuan untuk berdifferensiasi menjadi sel lain, stem cell 

mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel yang spesifik misalnya sel saraf, 

sel otot jantung, sel otot rangka dan lain-lain 

2. Self regenerate/self renew yaitu kemampuan untuk meregenerasi dirinya sendiri. 
 

Stem cells mampu membuat salinan sel yang persis sama dengan dirinya melalui 

pembelahan sel. 

Jenis stem cell berdasarkan sumbernya adalah embryonic stem cell dan adult 

type stem cell. Embrionic stem cell berasal dari jaringan embrio, mempunyai 
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kemampuan untuk berproliferasi yang tinggi dan berdiferensiasi menjadi jaringan 

lain, tetapi embryonic stem cell mempunyai risiko tinggi terbentuk tumor. Adult stem 

cell berasal dari jaringan dewasa memiliki risiko rendah terbentuk tumor. 

Berdasarkan pada kemampuan berdifferensiasinya, stem cell dapat 

dikelompokkan menjadi: 

1. Totipotent yaitu kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Stem 

cell ini merupakan sel embrionik awal yang masih mempunyai kemampuan untuk 

membentuk berbagai jenis sel. Stem Cell yang termasuk totipotent adalah zigot 

dan morula. 

2. Pluripoten yaitu kemampuan stem cell berdifferensiasi menjadi 3 lapisan 

germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) tetapi tidak dapat menjadi 

jaringan ekstraembrionik seperti plasenta dan tali pusat. Yang termasuk stem cell 

pluripoten adalah stem cell embrionik (embryonic stem cells). 

3. Unipotent yaitu stem cell yang hanya dapat berdifferensiasi menjadi 1 jenis sel. 
 

Berbeda dengan non stem cell, stem cell mempunyai sifat masih dapat 

memperbaharui atau meregenerasi diri (self-regenerate/self renew) Contohnya 

erythroid progenitor cells hanya mampu berdifferensiasi menjadi sel darah merah. 

4. Multipotent adalah stem cell yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis 

sel. Sebagai contoh, hemopoetic stem cell yang terdapat pada sumsum tulang 

mempunyai kemampuan untuk berdifferensiasi menjadi berbagai jenis sel darah 

seperti eritrosit, lekosit dan trombosit. Contoh lainnya neural stem cell 

mempunyai kemampuan berdifferensiasi menjadi sel saraf dan sel glia. Pada 
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jaringan dewasa, stem cell multipoten terdapat pada jaringan dan organ untuk 

menggantikan sel yang rusak. Salah satu contoh stem cell yang mempunyai sifat 

multipotent adalah mesenchymal stem cell (Kalra et al, 2014). 

2.4.2 Mesenchimal Stem Cell (MSC) 
 

Mesenchymal stem cell (MSC) merupakan sel multipoten dengan kemampuan 

self renewal dan dapat berdiferensiasi menjadi berbagai sel. Salah satu sumber MSC 

multipotent adalah membran amnion dari plasenta manusia. Membran amnion adalah 

lapisan fetal yang berfungsi sebagai pelindung fetus pada saat kehamilan. Membrane 

amnion meregulasi growth factor dan sitokin. Membran amnion yang digunakan 

untuk terapi regeneratif sering disebut dengan amniotic membrane stem cell (AMSC). 

AMSC mempunyai kemampuan seperti embryonic stem cell yaitu ekspresi dari 

marker pluripotent, kemampuan berkembang secara in vitro dan diferensiasi garis 

keturunan. Telah dilakukan pengukuran kadar protein total dari stem cell yang berasal 

dari membrane amnion, diperoleh hasil kadar protein total yaitu growth factor dan 

sitokin lebih tinggi dari supernatan darah tepi dan umbilical cord (Pratiwi, 2018). 

2.4.3 Amniotic Membrane Stem Cell (AMSC) 
 

Membran amnion atau amniotic membrane stem cell (AMSC) merupakan 

lapisan yang melindungi bayi pada saat kehamilan. Membran amnion melepaskan 

sitokin dan growth factor. Sitokin dan growth factor inilah yang menginduksi 

fibroblast dan keratinosit di dermis., melindungi fibroblast dari stess oksidatif, 
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menghambat produksi tirosinase serta menginduksi pembentukan kolagen 

(Prakoeswo, et al., 2018) 

Pada saat ini telah dikembangkan terapi menggunakan produk metabolit stem 

cell tanpa ada stem cell-nya. Produk metabolit lebih aman digunakan karena asellular 

sehinggu risiko terjadi imunogenitas rendah. Produk metabolit juga lebih mudah 

dalam hal penyimpanan karena tidak perlu mengkondisikan agar sel tetap hidup. 

Salah satu contoh produk metabolit yang telah diteliti adalah amniotic membrane 

stem cell metabolit product (AMSC-MP). 

2.4.4 Amniotic Membran Stem Cell Metabolite Product (AMSC-MP) 
 

AMSC-MP yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari Departemen 

Biomaterial dan Bank Jaringan RSUD Dr. Soetomo melalui prosedur isolasi dan 

kultur membrane amnion. Membrane amnion didapatkan dari proses sectio caesaria 

neonatus aterm yang sehat pada Gedung Bedah Pusat Terpadu RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya, sesuai protocol dan persetujuan komite etik dan medis RSUD Dr. Soetomo. 

Sebelumnya donor diseleksi terlebih dahulu melalui pemeriksaan fisik dan skrining 

laboratorium mengenai ada tidaknya riwayat keganasan baik donor dan keluarga, 

penyakit menular (Hepatitis, TBC, HIV, penyakit menular seksual, dan malaria) dan 

autoimun. 

Setelah bayi lahir, umbilical cord dipotong dan diletakkan ke dalam wadah 

steril berbahan stainless steel bersama placenta. Membran amnion dipisahkan dari 

korionnya kemudian dicuci dengan Phosphate Buffer Saline (PBS). selama tiga kali 
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agar bersih dari darah. Kemudian membrane amnion yang telah dicuci direndam ke 

dalam larutan Ringer Laktat yang mengandung 2.5 μg/ml gentamycin dan 1000 U/ml 

Amfoterisin B selama 20 menit. Selanjutnya membran amnion diskrining kembali 

terhadap penyakit menular. Penyakit menular yang dicek adalah HIV, Hepatitis B, 

Hepatitis C, Sifilis, Toxoplasma, Rubella, Cytomegalo Virus, dan Herpes Simplex. 

Jika terdapat skrining yang positif maka membrane amnion dimusnahkan. Seluruh 

hasil skring membran amnion yang dipakai pada penelitian ini adalah negative 

sehingga aman untuk digunakan. 

Pengukuran kadar protein total dari AMSC-MP telah diteliti oleh Prakoeswo, 

et.al., (2018) menggunakan kromatografi. Pada penelitian tersebut didapatkan hasil 

komposisi growth factor dan sitokin pada AMSC-MP namun jumlah dari masing- 

masing komponen belum diketahui. Komposisi faktor pertumbuhan dan sitokin pada 

AMSC-MP dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Faktor pertumbuhan dan sitokin pada AMSC-MP 
 

Faktor pertumbuhan Epidermal Growth Factor (EGF) 
Transforming Growth Factor β1 (TGF-β1) 
basic Fibroblas Growth Factor (bFGF) 
Vascular Endotelial Growth Factor (VEGF) 
Hepatosit Growth Factor (HGF) 
Platelete Derivide Growth Factor (PDGF) 

Keratinocyte Growth Factor (KGF) 
Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF) 
GranulocyteMacrophage-Colony Stimulating Factor 
(GM-CSF) 

Sitokin Interleukin-4 (IL-4) 
Interleukin-6 (IL-6) 
Interleukin-8 (IL-8) 
Interferon 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS  PENGARUH PENAMBAHAN SPACE ... Nisa Qurrota A’yun



24 
 

 

 
 
 

Produk metobolit stem cell secara signifikan meningkatkan proliferasi dan 

migrasi dari dermal fibroblast, keratinosit, dan meningkatkan sintesis kolagen dari 

fibroblast. Selain itu juga memiliki efek pemutih dengan cara menghambat sintesis 

melanin dan aktifitas tirosinase (Pratiwi et al., 2018.) 

AMSC-MP yang digunakan sebagai bahan aktif pada penelitian  ini, 

dikeringkan dengan metode freeze dry terlebih dahulu, agar stabil pada proses 

penyimpanan. 

 
 

2.5 Freeze Dry 
 

Freeze dry adalah sebuah metode yang termasuk ke dalam Conduction 

Dryer/Indirect Dryer karena proses perpindahan terjadi secara tidak langsung yaitu 

antara bahan yang akan dikeringkan (bahan basah) dan media pemanas terdapat 

dinding pembatas sehingga air dalam bahan basah/lembab yang menguap tidak 

terbawa bersama media pemanas. 

Pengeringan beku (freeze drying) adalah salah satu metode pengeringan yang 

mempunyai keunggulan dalam mempertahankan mutu hasil pengeringan, khususnya 

untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas. Adapun prinsip kerja freeze dryer 

meliputi pembekuan larutan, menggranulasikan larutan yang beku tersebut, 

mengkondisikannya pada vakum ultra-high dengan pemanasan pada kondisi sedang, 

sehingga mengakibatkan air dalam bahan pangan tersebut akan menyublim dan akan 

menghasilkan produk padat. 

Manfaat penggunaan freeze dry untuk pra-perlakuan sampel antara lain untuk: 
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a) Penyimpanan jangka panjang dan distribusi 
 

b) Pengurangan kerusakan akibat panas 
 

c) Penurunan perubahan konsentrasi (salting out) dari protein 
 

d) Penetapan stabilitas kadar air 
 

e) Pengurangan denaturasi oksidatif 
 

f) Penghambatan aktivitas mikroorganisme 
 

g) Pencegahan penyusutan berlebihan dan perubahan penampilan suatu sampel 

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan sampel kering beku 

dari hasil freeze dry yaitu kelembaban, temperatur, cahaya dan kadar oksigen. 

Teknologi ini dapat juga digunakan untuk isolasi DNA dan protein yang berkualitas. 

Selain itu, teknologi ini dapat digunakan untuk praperlakuan bahan organik seperti 

bakteri asam laktat, sperma mamalia, jaringan hewan dan jaringan tanaman yang akan 

diekstraksi DNA, RNA ataupun proteinnya (Ellab Validation Solutions, 2018). 

Proses freeze drying memberikan perubahan yang sangat kecil terhadap ukuran 

dan bentuk bahan asli, sehingga untuk memformulasikan freeze dried AMSC-MP 

menjadi sediaan topikal memerlukan penambahan enhancer untuk membantu 

penetrasinya. 

 
 

2.6 Enhancer 
 

Enhancer adalah bahan peningkat penetrasi yang dapat mempengaruhi 

permeabilitas kulit melalui beberapa cara antara lain: 

a. Berinteraksi dengan lipid dan meningkatkan fluiditasnya 
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b. Enhancer hidrofilik mengganggu kepolaran lipid dan menginduksi gangguan 

susunan lipid menyebabkan fasilitasi transpor obat hidrofilik. 

c. Mempengaruhi membrane kulit dengan cara merusak stratum korneum secara 

reversible mengakibatkan permeabilitas kulit terhadap bahan obat meningkat. 

d. Mengganggu korneosit pada kulit dengan cara berinteraksi dengan keratin. 
 

e. Mempengaruhi koefisien partisi obat sehingga meningkatkan pelepasan obat pada 

kulit. 

f. Meningkatkan kelembaban kulit sehingga penguapan keringat berkurang dan 

hidrasi bertambah (Barry, 1983). 

Suatu enhancer yang ideal pada sediaan transdermal khususnya sediaan 

kosmetik topikal harus mempunyai beberapa sifat antara lain: 

a. Tidak menyebab iritasi. 
 

b. Tidak menyebabkan toksisitas. 
 

c. Bersifat inert atau tidak menyebabkan efek farmakologis bagi tubuh. 
 

d. Kompatibel dengan zat aktif. 
 

e. Membengaruhi stratum korneum secara reversible. 
 

Penggolongan Enhancer dibagi menjadi dua yaitu enhancer fisika dan enhancer 

kimia (Barry, 1983). Enhancer kimia meliputi bahan-bahan yang berinteraksi dengan 

matriks lipid dari stratum corneum yang kemudian mengganggu struktur nano dari 

stratum korneum sehingga permeabilitasnya meningkat. Enhancer kimia praktis 

digunakan karena diformulasikan lansung pada sediaan topikal dan tidak 

membutuhkan alat-alat khusus. Namun penggunaan enhancer kimia sering 
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menimbulkan iritasi kulit atau toksisitas ketika digunakan pada dosis tinggi dalam 

jangka waktu yang panjang. Enhancer kimia tidak bias menghantarkan makromolekul 

secara signifikan. Salah satu penggunaan enhancer kimia adalah air yang bertujuan 

untuk meningkatkan hidrasi dari strarum korneum ketika kulit dalam kondisi 

teroklusi dalam jangka waktu yang panjang (Haque & Talukder, 2018) 

Enhancer fisika adalah enhancer yang menggunakan suatu device yang 

digunakan pada saat pengaplikasian suatu sediaan. Alat-alat baru yang mampu 

meningkatkan permeabilitas stratum korneum sehingga penetrasi molekulnya 

meningkat contohnya Ionthoporesis dan teknik elektroporasi merupakan alat elektrik 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan penghantaran obat atau makromolekul 

melalui stratum korneum. 

Enhancer kimia dan fisika masing-masing mempunyai keterbatasan antara lain, 

pada enhancer kimia mempunyai risiko iritasi yang tinggi serta sukar menghantarkan 

makromolekul, sementara enhancer fisika kurang praktis jika diaplikasikan terutama 

pada area yang lebar. Beberapa penelitian terbaru adalah mencari alternatif enhancer 

yang efektif menghantarkan makromolekul, yaitu golongan peptide. Salah satu 

golongan peptide yang efektif menhantarkan makromolekul adalah SPACE peptide 

(Chen et al., 2014). 

 
 

2.7 SPACE Peptide Enhancer 
 

SPACE (Skin Permeating and Cell Entering) peptide merupakan suatu protein 

yang mempunyai susunan squance Ala-Cys-Thr-Gly-Ser-Thr-Gln-His-Gln-Cys-Gly 
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(Disulfide bridge: Cys2-Cys10) dengan rumus molekul C₄ ₀ H₆ ₃ N₁ ₅ O₁ ₇ S₂ . 

Berat molekul SPACE peptide adalah 1090 Dalton. SPACE peptide yang 

dikonjugasikan dengan suatu molekul dapat memfasilitasi peneterasinya melewati 

stratum korneum menuju epidermis dan dermis. SPACE peptide juga terbukti 

meningkatkan penetrasi ke dalam sel-sel seperti keratinocytes, fibroblast, dan sel 

endotel (Hsu, 2011). SPACE peptide berinteraksi dengan struktur sekunder kulit yang 

akhirnya merubah konformasinya sehingga macromolekul dapat melewati stratum 

corneum. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chen tahun 2015 yaitu menguji penetrasi 

siRNA (BM 13,3kDa) yang dikonjugasikan dengan SPACE peptide menunjukan 

secara in vitro, efektif memfasilitasi siRNA menuju sitoplasma dari keratinosit. 

 
 

Gambar 2.6 Struktur SPACE peptide 

Atas dasar keefektivan SPACE peptide dalam menghantarkan makromolekul, menjadi dasar 

formulasi krim freeze dried AMSC-MP yang ditambahkan SPACE peptide sebagai enhancer. 

Untuk memenuhi persyaratan sediaan kosmetik yang aman, efektif, dan acceptable maka 

dilakukan uji karakteristik, stabilitas, dan efektivitas terhadap krim freeze dried AMSC-MP. 
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2.8 Uji Karakteristik Krim 
 

Pengujian karakteristik krim dilakukan untuk menilai apakah suatu krim 

memenuhi peryaratanan sediaan krim yang baik. Sifat fisik krim yang baik adalah 

stabil secara fisik dan kimia, mempunyai pH yang sesuai dengan pH kulit, mudah 

dioleskan, dan mempunyai kemampuan melepaskan zat aktif. 

Uji karakteristik meliputi pemeriksaan organoleptis pemeriksaan pH, dan daya 
 

sebar. 
 

2.8.1 Organoleptis 
 

Pemeriksaan organoleptis dilakukan secara visual meliputi warna, bau, dan 

konsistensi. 

2.8.2 Pemeriksaan nilai pH 
 

Tujuan dilakukan pemeriksaan nilai pH adalah untuk mengetahui apakah 

sediaan berada dalam rentang pH normal kulit yaitu 4,5-6,8 (Lambers, et al. , 2006). 

Jika nilai pH melebihi rentang pH normal kulit dapat meningkatkan risiko iritasi dan 

bentuk ion dan tak terion dari bahan aktif, selain itu dapat berpengaruh terhadap 

stabilitas bahan aktif nya yang berupa growth factor. 

2.8.3 Pemeriksaan daya sebar 
 

Uji daya sebar krim berguna untuk mengetahui kemampuan suatu 

formula menyebar saat diaplikasikan pada kulit. Kemampuan daya sebar 

berhubungan dengan luas permukaan kulit yang kontak dengan sediaan. Perubahan 

beban yang ditambahkan menyebabkan terjadi perubahan diameter penyebarannya 

sehingga luas penyebaran juga semakin besar. Persyaratan daya sebar sediaan topikal 
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adalah berkisar 5-7 cm (Rachmalia et al, 2016). Daya sebar adalah salah satu 

parameter yang penting terhadap acceptabilitas sediaan topikal khususnya kosmetika. 

 
 

2.9 Uji Stabilitas 
 

Stabilitas adalah kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam standar yang 

ditetapkan berdasarkan sifat fisika, kimia, mikrobiologi, toksisisitas serta informasi 

fisik. Secara umum kriteria stabilitas meliputi stabilitas kimia, fisika, mikrobiologi, 

terapetik dan toksikologi (Chang, et al, 2013) 

Stabilitas Fisika adalah perubahan sifat fisika suatu produk tergantung periode 

penyimpanan. Evaluasi stabilitas fisika antara lain dilakukan terhadap homogenitas, 

pH, dan daya sebar. Stabilitas kimia adalah perubahan keutuhan kimia dan potensi 

zak aktif dalam batas spesifikasinya. Evaluasi stabilitas kimia dilakukan dengan 

mengukur kadar zat aktif selama proses penyimpanan. Stabilitas suatu produk adalah 

penting karena konsumen akan menggunakannya dalam waktu yang lama. Kestabilan 

produk mempengaruhi efektivitasnya,karena berpengaruh langsung terhadap zat aktif. 

 
 

2.10 Uji Efektivitas 
 

Efektivitas sediaan topikal dimulai dari pelepasan zat aktif dari basis sediaan 

ketika diaplikasikan pada tempat yang dikehendaki. Efektivitas sediaan topikal 

sebagai antiaging dapat dievalusi berdasarkan kemampuan penetrasi, kerapatan 

kolagen, jumlah fibroblast dan uji iritasi. 
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2.10.1 Uji Penetrasi Kulit 
 

a. Uji Penetrasi In Vitro 
 

Uji penetrasi dapat dilakukan secara in vivo dan in vitro. Uji penetrasi in vitro 

biasanya digunakan untuk mengetahui parameter visikokimia seperti koefisien partisi, 

koefisien difusi dan fluks (OECD, 2011). Pengujian secara in vitro ini memberikan 

keuntungan dapat lebih mudah mengontrol kondisi percobaan seperti kulit dan alat uji 

namun hanya mampu memberikan sedikit informasi mengenai metabolisme 

distribusi, dan aliran darah terhadap permease. 

b. Uji Penetrasi In Vivo 
 

Uji Penetrasi in vivo dapat memberikan informasi yang baik terhadap absorbsi 

kulit dan memungkinkan untuk menentukan penetrasi bahan uji ke dalam 

kompartemen sistemik, namun kelemahannya adalah menggunakan hewan uji yang 

hidup, membutuhkan bahan radiolabel, dan menentukan perbedaan permeabilitas 

species yang digunakan dengan kulit manusia (OECD, 2011). 

2.10.2 Uji Kerapatan Kolagen dan Jumlah Fibroblast 
 

Kolagen tersusun dari serat kolagen yang merupakan kumpulan subunit- 

subunit tropocollagen. Tiap tropocollagen tersusun atas 3 rantai polipedtida yang 

tersusun tripel helix (Gartner and Hiatt, 2007). Terdapat sedikitnya 20 tipe kolagen 

yang ditentukan oleh rantai asam amino α. Kolagen termasuk keluarga protein yang 

menyusun sekitar 20-25% dari seluruh protein tubuh (Gartner and Hiatt, 2007). 

Fibroblast merupakan sel yang biasa ditemukan pada jaringan ikat dan 

berperan untuk mensintesis beberapa komponen matriks ekstraseluler (kolagen, 
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elastin, dan retikuler) dan beberapa molekul anionik (glikosaminoglikan dan 

proteoglikan) serta glikoprotein multiadesiv (laminin dan fibronectin) (Djuwita et al., 

2010). 

 
 

2.10.3 Uji Iritasi 
 

Sediaan yang digunakan secara topikal harus aman digunakan. Keamanan 

suatu sediaan dapat ditunjukkan salah satunya dengan menguji adat tidaknya iritasi. 

Iritasi adalah reaksi alergi atau peradangan yang tidak menyenangkan dan dapat 

menyebabkan sel kulit mengalami kerusakan. Iritasi biasanya ditandai dengan 

kemerah-merahan pada kulit (Elmeshad & Tadros, 2011). 

Iritasi kulit dapat diuji dengan pengamatan histopatologi dengan melihat 

jaringan secara mikroskopis menggunakan mikroskop cahaya. 
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