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BAB III 
 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 
 
 

 
3.1 Kerangka Konseptual 

 
Membran amnion atau yang disebut Amniotic Membrane Stem Cell (AMSC) 

adalah salah satu sumber Mesenchymal Stem Cell (MSC) multipoten yang banyak 

digunaan sebagai terapi untuk peremajaan kulit. AMSC mensintesis dan melepaskan 

beberapa growth factor seperti Transforming Growth Factor α (TGF-α), 

Transforming Growth Factor β (TGF-β), basic Fibroblas Growth Factor (bFGF), 

Epidermal Growth Factor (EGF), Interleukin-4 (IL-4), interleukin-6 (IL-6), 

Interleukin-8 (IL-8), dan sebagainya. Growth factor bermanfaat pada peremajaan 

kulit dengan mekanisme menginduksi proliferasi fibroblast dan keratinosit di dermis 

dan melindungi fibroblast kulit dari stress oksidatif yang disebabkan oleh bahan 

kimia dan radiasi UV, menghambat melanogenesis dengan cara menghambat 

produksi tirosinase dan ekspresi tyrosinase-related-protein serta dapat menginduksi 

pembentukan kolagen (Xie, 2015). 

Amniotic Membran Stem Cell Metabolit Product (AMSC-MP) adalah metabolit 

produk yang merupakan hasil kultur dari membrane amnion. Proses isolasi dan kultur 

dilakukan oleh tim khusus stem cell di Instalasi Pusat Biomaterial dan Bank Jaringan 

RSUD Dr. Soetomo. AMSC-MP telah diteliti sebelumnya dan terbukti mengandung 

growth factor dan sitokin yang komposisinya hampir sama dengan AMSC. AMSC- 
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MP yang mengandung growth factor inilah yang selanjutnya digunakan untuk 

penelitian. AMSC-MP termasuk polipeptida, pada bentuk fluid memiliki sifat yang 

tidak stabil karena mudah ditumbuhi mikroba, sehingga sebelum diformulasikan pada 

sediaan dilakukan freeze dry terlebih dahulu. 

Penelitian terkait amniotic yang telah dilakukan sebelumnya adalah 

memformulasikan amniotic fluid yang berasal dari porcine sebagai antiwrinkle dalam 

bentuk krim. Krim amniotic porcine tersebut terbukti memiliki stabilitas yang baik 

serta efektif mengurangi kerutan dengan mekanisme menghambat enzim elastase 

yang merusak elastin (Chem, 2011). Mengacu pada penelitian tersebut freeze dried 

AMSC-MP diformulasikan menjadi sediaan krim. 

AMSC-MP yang mengandung growth factor memiliki ukuran molekul yang 

besar yaitu lebih dari 20kDa akibatnya sukar terpenetrasi ke dalam kulit. Penetrasi 

transdermal merupakan hal yang penting dalam penghantaran growth factor, oleh 

karena itu diperlukan penambahan enhancer yang tepat agar dapat menembus stratum 

korneum sehingga efek peremajaan kulit dapat terjadi. Beberapa persyaratan 

enhancer pada sediaan topikal antara lain; tidak toksik dan tidak mengiritasi, saat 

enhancer dibersihkan dari kulit, jaringan kulit harus dapat kembali seperti semula 

(Barry, 1983). Ada dua jenis enhancer yaitu enhancer fisika dan enhancer kimia. 

Enhancer fisika adalah enhancer yang menggunakan device khusus pada saat 

pengaplikasian sediaan sehingga tidak bisa dilakukan secara mandiri, selain itu dapat 

menimbulkan rasa sakit pada kulit. Enhancer kimia adalah enhancer yang 

diformulasikan langsung pada sediaan. Enhancer kimia lebih praktis namun tidak bisa 
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membantu penetrasi macromolecules. Pada beberapa tahun terakhir diteliti dan 

ditemukan alternatif penghantaran macromolecules yang efektif yaitu menggunakan 

peptide. Peptide yang digunakan sebagai enhancer adalah short peptide yang 

mengandung kurang dari 40 asam amino. Salah satu golongan peptide yang 

memenuhi persyaratan enhancer yang baik adalah SPACE peptide. SPACE peptide 

mempunyai efektivitas menghantarkan macromolecules secara signifikan serta 

memiliki toksisitas yang paling rendah dibandingan jenis peptide yang lain. 

Mekanisme SPACE peptide sebagai enhancer belum sepenuhnya dimengerti namun 

dimungkinkan dapat membantu penetrasi dengan cara macrophynositosis (Kumar, 

2015). Pada penelitian ini adalah menentukan pengaruh penambahan SPACE peptide 

pada berbagai konsentrasi terhadap stabilitas, efektivitas dan efek iritasi krim freeze 

dried AMSC-MP sehingga didapatkan konsentrasi yang optimal sebagai krim yang 

stabil dan efektif sebagai antiaging serta tidak mengiritasi. Konsentrasi SPACE 

peptide yang dibandingkan adalah 0; 0,008; 0,016, 0,024%. 
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3.2 Skema Kerangka Konsep Penelitian 
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Gambar 3. 1 Skema Kerangka Konseptual 
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3.3 Hipotesis Penelitian 
 

1. Peningkatan konsentrasi SPACE peptide berpengaruh terhadap karakteristik dan 

stabilitas sediaan krim freeze dried AMSC-MP. 

2. Semakin tinggi konsentrasi SPACE peptide enhancer meningkatkan efektivitas 

(kemampuan penetrasi, kerapatan kolagen, dan jumlah total fibroblast) krim 

freeze dried AMSC-MP sebagai antiaging. 

3. Penambahan SPACE peptide pada krim freeze dried AMSC-MP tidak mengiritasi 

kulit. 
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