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Karakterisitik dan Stabilitas Sediaan 
(H1) 
Karakteristik Sediaan 
a. Organoleptis 
b. pH 
c. Daya Sebar 
Uji Stabilitas 
pH dan daya sebar (stabilitas fisika) dan 
kadar TGFβ (stabilitas kimia) 

Uji Iritasi (H3) 
Pengamatan histologi kulit 

Uji Efektivitas (H2) 
1. Penembusan kulit 
2. Kerapatan kolagen dan jumlah 
fibroblast 

 
A. Identifikasi Zat Aktif 

1. Organoleptis 
2. FTIR 
4. SEM 

Data 

B. Pembuatan Krim 
1. Formula 
2. Metode 
3. Pengujian 

Simpulan 

 
 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 
 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian eksperimental di 

laboratorium. Penelitian yang akan dilakukan meliputi uji kualitatif freeze dried 

AMSC-MP dan SPACE peptide, pembuatan sediaan, karakterisasi sediaan, uji 

stabilitas sediaan, uji efektivitas (meliputi uji penetrasi, kerapatan kolagen dan 

jumlah fibroblast), serta uji iritasi. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data, dan 

pengambilan kesimpulan dari penelitian. 
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4.2 Lokasi Penelitian 
 

Freeze Dry AMSC-MP dilakukan di Pusat Biomaterial dan Bank Jaringan 

RSUD Dr. Soetomo. Formulasi, pengujian karakteristik dan uji stabilitas fisik 

sediaan krim dilaksanakan di laboratorium Farmasetika Fakultas Farmasi 

Universitas Airlangga (FFUA), uji stabilitas kimia menggunakan metode ELISA 

dilakukan di laboratorium Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI), pembuatan 

preparat cryotom, pewarnaan Masson Trichrome dan Hematoxylin Eosin 

dilakukan di Laboratorium Patologi dan Anatomi Fakultas Kedokteran 

Universitas Airlangga (FKUA), pengamatan preparat uji penetrasi dilakukan di 

Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI), pengamatan histopatologi kerapatan 

kolagen dan jumlah fibroblast dilakukan di laboratorium Patologi Anatomi 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan pengamatan preparat uji iritasi kulit dilakukan 

di laboratorium Patologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 

(FKHUA). 

 
 

4.3 Waktu Penelitian 
 

Penelitian dimulai bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Agustus 
 

2019. 
 
 

4.4 Variabel Penelitian 
 

1. Variabel bebas : Konsentrasi SPACE petide terhadap krim freeze 
 

dried AMSC-MP. 
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2. Variabel tergantung : karakterisasi sediaan (warna, konsistensi, bau, pH, 
 

dan daya sebar), stabilitas fisika sediaan pH dan daya 

sebar) dan stabilitas kimia sediaan (konsentrasi TGF 

β1) efektivitas krim (kemampuan penetrasi, 

kerapatan kolagen dan jumlah fibroblast), skor iritasi. 

3. Variabel kendali : metode pembuatan, suhu, dan jenis kelamin mencit, 
 

umur mencit, kondisi mencit sehat tanpa luka, dan 

kondisi pemeriksaan. 

 
 

4.5 Definisi Operasional 
 

1. Amniotic Membran Stem Cell Metabolit Product (AMSC-MP) 
 

AMSC-MP adalah hasil kultur dari AMSC yang mengandung berbagai 

macam growth factor dan sitokin. AMSC-MP diperoleh dari Pusat 

Biomaterial dan Bank Jaringan RSUD Dr. Soetomo. AMSC-MP yang 

digunakan untuk formulasi krim dalam bentuk freeze dried dengan 

konsentrasi 0.008 % dari total sediaan. 

2. SPACE Peptide Enhancer 
 

SPACE peptide adalah enhancer golongan peptide yang memfasilitasi 

makromolekul masuk ke dalam kulit. SPACE peptide diimpor oleh CV 

Gammascientific Biolab dari MedChem Express, United States. 

3. Formula 1 
 

Krim freeze dried AMSC-MP tanpa SPACE Peptide. 
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4. Formula 2 
 

Krim freeze dried AMSC-MP dengan konsentrasi SPACE Peptide 0,008% 
 

5. Formula 3 
 

Krim freeze dried AMSC-MP dengan konsentrasi SPACE Peptide 0,016% 
 

6. Formula 4 
 

Krim freeze dried AMSC-MP dengan konsentrasi SPACE Peptide 0,024% 
 
 

4.6 Bahan Penelitian 
 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini bila tidak dinyatakan 

lain, memiliki kemurnian pharmaceutical grade antara lain AMSC-MP (Bank 

Jaringan RSUD Dr. Soetomo, SPACE Peptide (Medchem Express), asam 

strearat, cetyl alcohol, liquid paraffin, dimethicon, titanium dioxide, ethanolamin, 

fenoxyethanol, aquadest, rhodamine p.a dan ketamine. 

 
 

4.7 Alat Penelitian 
 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Fourier 

Transform Infared (FTIR), Double Beam Spektrofometer Shimadzu UV-1800, 

magnetic stirer, pH meter Schott glass mainz tipe CG 482, mikroskop cahaya 

Nikon H600I, mikroskop fluoresens Olympus FX-100, termometer, lemari 

pendingin dan alat-alat gelas. 
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4.8 Prosedur Penelitian 
 

4.8.1 Identifikasi Kualitatif Bahan Penelitian 
 

A. Organoleptis 
 

Dilakukan secara visual meliputi bentuk, warna, dan bau. Kemudian hasil 

yang diperoleh dibandingkan dengan sertifikat analisa bahan. 

B. FTIR 
 

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan pellat KBr dengan panjang 

gelombang 400-4000 cm-1. Sampel ditimbang 1 mg kemudian didispersikan 

ke dalam 99 mg serbuk KBr kering kemudian dikompresi dengan kekuatan 

29,4 kN. Spektrum serapan inframerah yang telah dikeringkan dan 

didispersikan dalam kalium bromide P menunjukkan maksimum hanya pada 

bilangan gelombang yang sama seperti pada pembanding atau pustaka 

(Depkes RI, 2014). 

4.8.2 Cara Pembuatan Krim AMSC-MP 
 

Fase Minyak (Stearic acid, cetyl alcohol, liquid paraffin) dipanaskan 

hingga temperature 700C (campuran pertama). Fase air (glyserin, propilen 

glycol, TEA) dicampur menjadi satu di dalam gelas beker dan dipanaskan 

sampai suhu kurang lebih 750C (Campuran kedua). Campuran kedua (fase air) 

sedikit demi sedikit dimasukkan ke dalam campuran pertama (fase minyak) 

kemudiaan dihomogenkan dengan homogenizer. Kemudian campuran 

diturunkan, diaduk sampai terbentuk masa krim yang baik. Setelah kurang lebih 
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30 menit sampai suhu dibawah 400C, dimasukkan campuran freeze dried 

AMSC-MP dengan SPACE Peptide pada perbanding  masing-masing 

kelompok, diaduk hingga diperoleh masa krim yang baik dengan tipe O/W. 

4.8.3 Karakterisasi Sediaan 
 

Pengujian karakteristik sediaan meliputi pemeriksaan organoleptis, pH, 

viskositas dan daya sebar. 

a. Pemeriksaan Organoleptis 
 

Pemeriksan organoleptis krim freeze dried AMSC-MP dilakukan secara 

visual meliputi warna, bau, dan konsistensi. 

b. Pengukuran pH 
 

Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter yang telah 

dikalibrasi. Diambil 50 mL sediaan kemudian elektroda dimasukkan ke 

dalam sediaan lalu dicatat angka yang ditunjukkan dengan pH meter. 

c. Uji Daya Sebar 
 

Daya sebar dari setiap formula ditentukan dengan cara mengukur diameter 

sampel sediaan sebanyak 0,5 gram yang diletakkan diantara 2 buah plat 

kaca yang sudah ditimbang bobotnya, beban ditambahkan dengan kelipatan 

5 gram sampai diameter penyebaran konstan. Diameter dicatat setiap 

penambahan bobot. 
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4.8.4 Hewan Coba 
 

A. Jenis Hewan Coba 
 

Hewan coba yang digunakan adalah mencit balb/c (Mus musculus) 

yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

Kriteria inklusi :mencit jantan usia 6-8 minggu, berat mencit 20-25 
 

gram, sehat, tidak cacat, dan tidak ada luka. 
 

Kriteria eksklusi :terdapat penyakit penyerta, terjadi perdarahan kulit, 

dan mati sebelum di teliti. 

B. Kelompok Uji 
 

Kelompok uji terdiri atas 12 kelompok sebagai berikut: 
 

Kelompok I :Kelompok uji penetrasi krim freeze dried AMSC-MP 

tanpa SPACE peptide. 

Kelompok II :Kelompok uji penetrasi krim freeze dried AMSC-MP 

dengan konsentrasi SPACE peptide 0.008% 

Kelompok III :Kelompok uji penetrasi krim freeze dried AMSC-MP 

dengan konsentrasi SPACE peptide 0.016% 

Kelompok IV : Kelompok uji penetrasi krim freeze dried AMSC-MP 

dengan konsentrasi SPACE peptide 0.024% 

Kelompok V :Kelompok uji kerapatan kolagen dan jumlah fibroblast 

krim freeze dried AMSC-MP tanpa SPACE peptide 
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Kelompok VI :Kelompok uji kerapatan kolagen dan jumlah fibroblast 

krim freeze dried AMSC-MP dengan konsentrasi SPACE 

peptide 0.008% 

Kelompok VII :Kelompok uji kerapatan kolagen dan jumlah fibroblast 

krim freeze dried AMSC-MP dengan konsentrasi SPACE 

peptide 0.016% 

Kelompok VIII :Kelompok uji kerapatan kolagen dan jumlah fibroblast 

krim freeze dried AMSC-MP dengan konsentrasi SPACE 

peptide 0.024% 

Kelompok IX :Kelompok uji iritasi kulit krim freeze dried AMSC-MP 

tanpa SPACE peptide 

Kelompok X : Kelompok uji iritasi kulit krim freeze dried AMSC-MP 

dengan konsentrasi SPACEpeptide 0.008% 

Kelompok XI : Kelompok uji iritasi kulit krim freeze dried AMSC-MP 

dengan konsentrasi SPACE peptide 0.016% 

Kelompok XII : Kelompok uji iritasi kulit krim freeze dried AMSC-MP 

dengan konsentrasi SPACE peptide 0.024% 

C. Besar Hewan Coba 
 

Pada penelitian ini akan dilakukan empat macam uji pada masing-masing 

formula menggunakan hewan coba, yaitu uji penetrasi, uji kerapatan kolagen dan 

jumlah fibroblast, serta uji iritasi. Perhitungan jumlah hewan coba pada masing- 

masing pengujian menggunakan rumus Frederer sebagai berikut: 
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1. Uji Penetrasi 
 

(t-1) (n-1)≥ 15 
 

Keterangan: 
 

t = banyak taraf perlakuan (t=4) 
 

n = jumlah hewan yang dibutuhkan untuk penelitian 

(4-1) (n-1) ≥15 

3n – 3≥ 15 
 

n ≥ 6 
 

6 mencit dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan pengujian waktu penetrasi 

yaitu pada jam ke-1, jam ke-3, dan jam ke-5. Masing-sehingga masing-masing 

kelompok waktu pengujian penetrasi menggunakan 2 mencit. Setiap 

kelompok ditambahkan 10 persen sebagai cadangan 10%x2 = 0,2~1 untuk 

mengatasi drop out. 

Jumlah rincian mencit yang digunakan untuk uji penetrasi dapat dilihat pada 

tabel 4.3 

Tabel 4.3 Jumlah mencit yang dibutuhkan untuk uji penetrasi 
 

No. Penetrasi jam ke - Kelompok mencit 
1 2 3 4 

1. 1 jam 3 ekor 3 ekor 3 ekor 3 ekor 
2. 3 jam 3 ekor 3 ekor 3 ekor 3 ekor 
3. 5 jam 3 ekor 3 ekor 3 ekor 3 ekor 

Total mencit yang 
dibutuhkan 

36 ekor 
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2. Uji iritasi 
 

(t-1)(n-1) ≥ 15 
 

(4-1)(n-1) ≥ 15 
 

3n-3 ≥ 15 
 

n ≥ 6 ditambah 10% untuk mengatasi drop out. 10% x 6= 0,6 ~ 1. 
 

Jumlah rincian mencit yang dipakai untuk uji iritasi dapat dilihat pada 

tabel.4.4: 

Tabel 4.4 Jumlah mencit yang dibutuhkan untuk uji penetrasi 
 

No. Uji Formula 
1 2 3 4 

1. Iritasi 7 ekor 7 ekor 7 ekor 7 ekor 
Total mencit yang dibutuhkan 28 ekor 

 
 

3. Uji kerapatan kolagen dan jumlah fibroblast 
 

Pada pengujian kerapatan kolagen dan jumlah fibroblast ditambahkan kontrol 

kelompok mencit yang dipapar sinar UVB tanpa treatment, dan kelompok 

yang tidak dipapar UVB, sehingga jumlah kelompok (t) menjadi 6. 

(t-1)(n-1) ≥ 15 
 

(6-1)(n-1) ≥ 15 
 

5n-5≥ 15 
 

n ≥ 4 ditambahkan 10% untuk mengatasi drop out 10%x4 = 0,4 ~ 1 
 

Jumlah rincian mencit yang dipakai untuk uji kerapatan kolagen dan jumlah 

fibroblast dapat dilihat pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Jumlah mencit yang dibutuhkan untuk uji kerapatan kolagen dan 
jumlah fibroblast. 

No. Uji Formula 
1 2 3 4 K- K-UV 

1. Kerapatan Kolagen 
dan Jumlah Total 
Fibroblast 

5 ekor 5 ekor 5 ekor 5 ekor 5 ekor 5 ekor 

Total mencit yang 
dibutuhkan 

30 ekor 

 
 

D. Persiapan Hewan Coba 
 

Satu minggu sebelum digunakan mencit jantan di karantina dan diberi 

makan minum standar laboratorium dengan ad libitum. Sebelum uji, mencit jantan 

dibius dengan Ketamin (20mg/kg BB) secara intraperitoneal, selanjutnya rambut 

pada bagian punggung dibersihkan dengan mechanical hair clipper. Setiap mencit 

diberi kandang khusus agar tidak dapat menyentuh bagian yang akan dioleskan 

sampel yang akan di uji. 

E. Uji Efektivitas 
 

a. Uji Penetrasi Kulit 
 

1. Rhodamine ditambahkan pada sampel yang akan diuji sebagai fluorescent 

label. 

2. Menyiapkan mencit sesuai kriteria inklusi. 
 

3. Mencit dibius dengan menggunakan ketamin. 
 

4. Mencukur bulu mencit pada bagian punggung dengan hati-hati agar tidak 

terjadi luka. 
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5. Sejumlah sampel uji diaplikasikan pada kulit punggung mencit yang telah 

dihilangkan bulunya dengan luas 2x4 cm. 

6. Setelah sampel di aplikasikan pada kulit mencit, mencit di korbankan dengan 

dislokasi setelah 1, 3, dan 5 jam. 

7. Bagian kulit yang dioleskan sampel uji dipotong menggunakan frozen 

cryotome. 

8. Preparat diamati dengan mikroskop fluoresens pada perbesaran 42X. 
 

b. Uji Aktivitas Antiaging (Penentuan kerapatan kolagen dan jumlah fibroblast) 
 

1. Sejumlah sampel uji diaplikasikan pada kulit punggung mencit yang telah 

dihilangkan bulunya dua kali sehari, yaitu 20 menit sebelum disinari dengan 

UVB (untuk memberikan waktu absorbsi bahan topikal ke dalam kulit) dan 4 

jam setelah penyinaran (terbentuknya ROS mulai 4 jam setelah paparan). 

Intensitas lampu UVB yang digunakan adalah 80mJ/cm2. Penyinaran UVB 

dilakukan 2 hari sekali, yaitu pada hari 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 (Mencit 

dibiarkan terlebih dahulu selama dua puluh empat jam setelah penyinaran 

berakhir untuk menyingkirkan pengaruh efek penyinaran akut (Vayali et.al., 

2004)). 

2. Aplikasi sediaan tetap dilakukan pada hari tanpa penyinaran UVB. 
 

3. Setelah 21 hari, mencit di korbankan dengan dislokasi. 
 

4. Bagian kulit dipotong lalu direndam dengan larutan NBF selanjutnya  

dipotong dengan microtom untuk dibuat preparat yang diberi pewarnaan 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

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



50 
 

 

 
 
 

Mason Thricrome untuk pengamatan kerapatan kolagen dan Hematoxyline 

Eosin untuk pengamatan jumlah total fibroblast. 

5. Preparat diamati dengan mikroskop cahaya. 
 

6. Kerapatan kolagen diukur dengan cara skoring histologi dan jumlah fibroblast 

dihitung dengan analisis digital (Shoviatari, 2017) 

4.8.8 Uji iritasi 
 

1. Mencit dibius dengan menggunakan ketamin. 
 

2. Sejumlah sampel uji diaplikasikan pada kulit punggung mencit yang sudah 

dihilangkan bulunya. 

3. Setelah 24 jam mencit dikorbankan secara dislokasi. 
 

4. Bagian kulit yang diaplikasikan sampel difiksasi dengan larutan formalin 

10%. 

5. Bagian kulit tersebut dipotong menggunakan microtom untuk dibuat preparat 

dengan media paraffin untuk selanjutnya dilakukan pewarnaan Hematoxilin- 

Eosin. 

6. Preparat diamati dengan mikroskop cahaya. 
 

7. Pengamatan iritasi kulit dilakukan dengan skoring histologi. 
 

F. Uji Stabilitas 
 

Uji stabilitas fisik dievaluasi pada suhu kamar secara real time meliputi 

ada tidaknya pemisahan fase, pH, dan daya sebar setiap minggu selama 3 

minggu. Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan karakteristik sediaan awal 

hari ke 0 (Hu et al, 2006). 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

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



51 
 

 

 
 
 

Uji Stabiltas kimia dievaluasi menggunakan metode Elisa untuk melihat 

perubahan kadar zat selama 21 hari. Pada pengujian kali ini menggunakan 

marker TGFβ. Pembacaan kadar dilakukan pada hari ke 0 dan hari ke 21. 

4.8.10 Analisis Data 
 

Dari hasil uji karakteristik (pH dan daya sebar), uji stabilitas (pH dan 

daya sebar) dan stabilitas kimia (konsentrasi TGFβ), hasil uji penetrasi, 

efektivitas (kerapatan kolagen dan jumlah fibroblast) serta uji iritasi dianalisis 

statistika dengan menggunakan metode statistika one way ANOVA dan Paired 

T-test jika data bersifat parametrik dan Kruskal Wallis jika data bersifat non 

paramatrik. Apabila hasil yang diperoleh α < 0,05; maka ada perbedaan 

bermakna sehingga dilanjutkan dengan uji Post Hoc Tukey atau Mann Whitney 

untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda bermakna. Hasil yang didapat 

kemudian dibandingkan untuk mendapatkan kesimpulan dalam formulasi krim 

freeze dried AMSC yang optimal. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

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


