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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN     

4.1  Bahan Penelitian  

Amnion Membrane Stem Cell Metabolit Product (AMSC-MP) (Institute 

Tropical Disease, Surabaya, Indonesia), SPACE peptida (BioSynTech, Malaysia), 

Dapar phospat pH 5,5 ± 0,2, fenoksietanol p.a dan aqua destilata  

4.2 Alat penelitian  

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pH meter Schoot, 

Scanning Electron Microscope (SEM), X-Ray Diffractometer Philips (XRD), 

Differential Thermal Analysis (DTA), Fourier Transform Infrared (FTIR) 

spectroscopy, Enzyme Linked Immune Assay (ELISA), Microskop 

Fluorosence,Mini Protean Tetra Cell BioRad, Lemari pendingin, dan alat gelas 

lainnya 

4.3 Lokasi dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan sejak bulan April 2019 – Agustus 2019 dengan lokasi 

penelitian Departemen Farmasetika, Institute Tropical Disesase, Laboratorium 

Instrument analisis kimia Institut Teknologi Sepuluh November, dan Laboratorium 

Farmasetika Universitas Surabaya. 

4.4    Rancangan Penelitian  

Pada penelitian ini digunakan metode eksperimental laboratorium yang 

bertujuan untuk mengetahui Karakteristik beku kering amniotic memberane stem 

cell metabolite product dan evaluasi penetrasi pada kulit dengan penambahan skin 

penetrating and cell entering 
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Kerangka Operasional  

 

Gambar 4.1 Skema alur penelitian 

4.5 Variabel Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas penyimpanan terhadap suhu 

ruang (25⁰C) dan suhu ruang (7⁰C ), karakterisasi fisik (morfologi, sifat kristal, 

gugus fungsional, suhu lebur) kadar TGF-β dan berat molekul serta pengaruh 

penambahan SPACE terhadap kadar TGF-β, berat molekul, penetrasi dan iritasi. 

Sebagai variabel bebas adalah kadar SPACE dan variabel tergantungnya adalah 

karakteristik fisik (morfologi, sifat kristal, gugus fungsional, suhu lebur), kadar 

TGF-β, berat molekul, penetrasi dan iritasi. Variabel kendalinya kadar AMSCMP 

dan kondisi kulit hewan coba. 
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4.6 Prosedur Kerja Penelitian  

4.6.1 Preparasi Sampel 

1. Freeze dry 

Sebanyak 1000 ml (1 Liter) AMSCMP dibagi kedalam cawan petri 

sebanyak 25, masing-masing berisi 40 ml. Dilakukan pada suhu -40⁰C 

selama 48-50 jam. 

2. Pembuatan larutan Phosphate Buffer Saline (PBS) 

Ditimbang masing-masing bahan sebagai berikut : NaCl (8 g); KCl 

(0,2g);Na2HPO4 (1,44 g) dan KH2PO4 (0,24 g). Disiapkan 800 ml aqua 

destilata, ditambahkan secara berurutan NaCl, KCl, Na2HPO4 dan 

KH2PO4 kemudian adjust pH 7,4. Kemudian ditambahkan aqua destilata 

sampai volume 1 liter. Kemudian disimpan pada suhu dingin.  

3. Pembuatan larutan SPACE 

SPACE 25mg dilarutkan kedalam PBS sebanyak 5 ml. kemudian dipipet 

1 ml dan ditambahkan PBS hingga 20 ml. Dipipet masing-masing 

kedalam tube eppendorf  sebanyak 1 ml (0,25 mg SPACE). Sebagai 

catatan bahwa kadar 0,008% (0,25 mg); 0,016%(0,50mg) dan 

0,024%(0,75mg). 

4. Pembuatan Formula 

Dibuat sebanyak 4 formula masing-masing memiliki konsentrasi freeze 

dried AMSCMP 5mg  dan konsentrasi SPACE [(F1=0 mg) (F2=0,25 mg) 

(F3=0,50mg) (F4=0,75 mg). Ditimbang 5 mg AMSCMP kemudian 

ditambahkan SPACE, ditambahkan 1 tetes fenoksietanol. Kemudian 
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ditambahkan PBS hingga 4 ml. dibawah ini merupakan tabel formula 

AMSCMP. 

Bahan Fungsi Formula 
1 2 3 4 

Freeze dried 
AMSCMP 

Bahan aktif 0,008% 0,008% 0,008% 0,008% 

SPACE Enhancer  - 0,008% 0,016% 0,024% 
Fenoxietanol  Preservative  0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

PBS Solvent  ad100 ad100 ad100 ad100 

Keterangan : 

SPACE = 0,008% (0,25mg) 

SPACE = 0,016% (0,50mg) 

SPACE = 0,024% (0,75mg) 

4.6.2 Studi Stabilitas Penyimpanan 

Fluid dan freeze dried AMSCMP dilakukan studi stabilitas terhadap 

penyimpanan pada suhu ruang (25⁰C) dan suhu dingin (7⁰C) selama 28 hari. 

Diamati perubahan warna, kemudian dievaluasi nilai pH pada hari ke 0, 7, 

14, 21, dan 28.  

4.6.3 Pemeriksaan Bahan Baku  

Kemudian dilakukan pemeriksaan bahan baku yang digunakan yaitu freeze 

dried AMSCMP bertujuan untuk standardisasi bahan penelitian produk 

biologis meliputi evaluasi karakteristik fisiknya. 

4.6.3.1 Pemeriksaan Organoleptis  

Freeze dried AMSCMP diperiksa organoleptisnya berupa warna, dan bau 

secara visual. 

4.6.3.2 Pengamatan morfologi permukaan menggunakan SEM 

Sampel diletakkan dan ditempel diatas SEM specimen holder dengan 

menggunakan carbon double tipe dengan bagian penampang lintang (cross 

section) mengarah vertikal ke atas atau lensa objektif. Ruang sampel 
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divakum hingga 10-6 torr, high voltage (20 kV), spot size (50) dan work 

distance (10mm). 

4.6.3.3 Pengamatan struktur sampel menggunakan XRD 

Freeze dried AMSCMP diamati menggunakan X-Ray Diffractometer 

Philips yang dilakukan pada suhu ruang dengan kondisi Cu Kα, 30kV, 

10Ampere dan kecepatan scanning 0,05⁰ per detik. Prosedur pemeriksaan 

adalah sebagai berikut. Sampel dimasukkan ke dalam holder kemudian 

diratakan. Sampel pada holder diletakkan ke dalam alat difraktometer sinar-

X dan diamati dengan rentang 2θ dari 0-50⁰. Data output akan terdeteksi 

pada komputer. 

4.6.3.4 Pengamatan gugus fungsi menggunakan FTIR 

Sebanyak 5 mg sampel freeze dried dilektakkan diatas kaca holder yang 

telah dibersihkan. Sampel diamati pada panjang gelombang 4000-40 nm.  

Kemudian kurang dari 15 detik maka akan muncul hasil berupa spektra pada  

komputer. 

4.6.3.5 Pengamatan suhu lebur menggunakan DTA 

Sampel ditimbang sebanyak 3,1 mg. dimasukkan ke dalam wadah 

alumunium yang memiliki ruang kedap udara. Selanjutnya wadah tersebut 

dipanaskan dari suhu 30⁰C-300⁰C pada alat kalorimeter, dengan kenaikan 

suhu 10⁰C setiap menit. 

4.6.4 Evaluasi kualitatif SDS-PAGE 

Dilakukan evaluasi berat molekul pada sampel (fluid dan freeze dried). 

Dibuat separating gel (gel pemisah) dan stacking gel (gel pengumpul). 

Kemudian dilakukan pemanasan pada masing-masing sampel. Dilakukan 
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running sampel pada plate dengan arus 28A dengan tegangan 110V. 

kemudian gel direndam dalam larutan staining untuk proses pewarnaan 

menggunakan silver salt selama 20 menit. Kemudian gel direndam dalam 

larutan destaining (penghilangan warna) dan untuk proses pencucian 40 

menit. 

4.6.5 Evaluasi kuantitatif ELISA 

Disiapkan sampel fluid dan freeze dried  masing-masing 0,2 ml. Disiapkan 

semua reagen, standar, dan sampel, kemudian  ditentukan jumlah strip yang 

diperlukan untuk pengujian. Dimasukkan strip di bingkai untuk digunakan. 

Strip yang tidak digunakan harus disimpan pada suhu 2-8⁰C. Ditambahkan 

50μl standar ke sumuran standar (tidak diperkenankan menambahkan 

antibodi ke standar karena larutan standar mengandung antibodi yang 

terbiotinilasi. Ditambahkan sampel 40 μl ke sumur sampel dan 10 μl 

antibodi TGF-β ke sampel. Identifikasi kadar dilakukan sebanyak 2 kali 

yakni hari ke 0 dan 21 (suhu penyimpanan 7⁰C). 

4.6.6 Evaluasi akhir Formula AMSCMP 

4.6.6.1 Evaluasi kualitatif  SDS-PAGE 

Dilakukan evaluasi berat molekul pada formula 2, 3 dan 4. Dibuat 

separating gel (gel pemisah) dan stacking gel (gel pengumpul). Kemudian 

dilakukan pemanasan pada masing-masing sampel. Dilakukan running 

sampel pada plate dengan arus 28A dengan tegangan 110V. kemudian gel 

direndam dalam larutan staining untuk proses pewarnaan menggunakan 

silver salt selama 20 menit. Kemudian gel direndam dalam larutan 

destaining (penghilangan warna) dan untuk proses pencucian 40 menit. 
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4.6.6.2 Evaluasi kuantitatif ELISA 

Disiapkan formula 2,3, dan 4 masing-masing 0,2 ml. Disiapkan semua 

reagen, standar, dan sampel, kemudian  ditentukan jumlah strip yang 

diperlukan untuk pengujian. Dimasukkan strip di bingkai untuk digunakan. 

Strip yang tidak digunakan harus disimpan pada suhu 2-8⁰C. Ditambahkan 

50μl standar ke sumuran standar (tidak diperkenankan menambahkan 

antibodi ke standar karena larutan standar mengandung antibodi yang 

terbiotinilasi. Ditambahkan sampel 40 μl ke sumur sampel dan 10 μl 

antibodi TGF-β ke sampel. Identifikasi kadar dilakukan sebanyak 2 kali 

yakni hari ke 0 dan 21 (suhu penyimpanan 7⁰C). 

4.6.6.3 Studi Penetrasi  

a. Preparasi hewan coba 

Jumlah hewan coba yang digunakan diketahui menggunakan rumus 

Federer yaitu : (t-1) (n-1) ≥15 dimana t adalah jumlah kelompok hewan 

coba dan n jumlah hewan coba yang digunakan tiap kelompok, maka 

didapatkan : 

(t-1) (n-1) ≥ 15 

(12-1) (n-1) ≥ 15 

11 n -11  ≥ 15 

11 n ≥ 27 

n ≥  = 2,45 (3 ekor tiap kelompok) 

Perlakuan penetrasi dilakukan jam ke 1, 3, dan 5 pada 4 kelompok. 

b. Kriteria hewan coba 
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Kriteria inklusi yang diperlukan untuk hewan uji dalam penelitian ini 

yaitu mencit (Mus musculus) strain balb/c dengan usia 6-8 minggu, berat 

mencit 20-25 gram, tidak menderita penyakit kulit, tidak ada luka 

terbuka, dan tidak luka setelah rambut mencit dibersihkan. Kriteria 

eksklusi yaitu terdapat luka terbuka, terjadi pendarahan kulit, dan mati 

sebelum diteliti. 

c. Persiapan hewan coba 

Satu minggu sebelum digunakan mencit jantan dikarantina dan diberi 

makan minum standar laboratorium dengan ad libitum. Sebelum 

dilakukan pengujian, mencit dibius dengan ketamine (20mg/bb) secara 

intramuskular, rambut pada bagian punggung dibersihkan dengan 

mechanical hail clipper. Setiap kelompok mencit diberi kandang khusus 

yang ditutup dengan kawat kasa agar tidak terlepas, dan setiap kandang 

diberi penyekat agar mencit tidak menyentuh bagian yang dioleskan 

sampel yang akan diuji. Mencit diberi makan, minum, ventilasi dan 

pencahayaan yang memadai dan cukup. 

Berikut merupakan rincian jumlah mencit yang digunakan untuk masing-

masing kelompok uji : 

No  Nama uji  Jumlah mencit yang dibutuhkan (ekor) 

Formula 1 Formula 2 Formula 3 Formula 4 

1 Uji iritasi  3 3 3 3 

2 Uji penetrasi * 9 9 9 9 

Total mencit yang digunakan  48 ekor 

Keterangan : 
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*9 ekor dengan rincian masing-masing 3 ekor dikorbankan setelah 1, 3, dan 

5 jam aplikasi formula 

d. Studi penetrasi 

Menyiapkan semua alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Melakukan 

desinfeksi terhadap tempat preparasi dengan etanol 70%. Menyiapkan 

mencit sesuai kriteria inklusi. Menyuntikkan larutan anestesi agar 

mencit tidak sadarkan diri selama ±45 menit. Meletakkan mencit di atas 

meja preparasi dengan posisi kaki diplester. Mencukur rambut mencit 

bagian punggung secara hati-hati agar tidak luka. Mengoleskan sampel 

uji pada bagian punggung dengan luas 2 x 2 cm2. Setelah ditunggu 

selama berkala 1, 3 dan 5 jam mencit dikorbankan dengan dislokasi. 

Memotong bagian yang telah dioleskan sampel uji. Setelah itu jaringan 

kulit dicuci tiga kali dengan alcohol absolute, dilakukan embedding 

dengan cara sampel ditanam pada paraffin cair pada balok kertas yang 

inert. Objek diletakkan sesuai dengan oerientasi pemotongan, dibiarkan 

hingga membeku lalu disimpan pada blok holder. Sampel dipotong 

secara transversal dan horizontal menggunakan cryotome dengan ukuran 

1 mm2 dan ketebalan 5 μm. Irisan divisualisasi untuk mengetahui 

kedalaman penetrasi dengan menggunakan marker merah rhodamin B 

dan diamati menggunakan mikroskop fluoresensi dengan perbesaran 

42X (Putranti, 2016). 

4.6.6.4 Studi Iritasi 

Satu jam sebelum digunakan mencit jantan dibius dengan ketamine 

(50mg/kgbb) secara intraperitoneal. Cukur rambut pada bagian punggung 
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mencit dengan mechanical hair clipper dan aplikasikan sampel pada bagian 

punggung tersebut. Setiap mencit diberi kandang khusus agar tidak 

menyentuh bagian yang diaplikasikan dengan sampel. Sebelum dikorbankan 

diamati secara visual apakah terjadi perubahan kemerahan pada kulit mencit 

atau tidak. Setelah 24 jam mencit dikorbankan dengan cara dislokasi. 

Bagian kulit yang diaplikasikan sampel dipotong menggunakan microtome 

lalu direndam dengan larutan formalin selama penyimpanan. Lakukan 

pewarnaan dengan hematoxylin-eosin (HE) dan preparat yang diamati 

dengan mikroskop cahaya. Pengamatan iritasi kulit dilakukan dengan 

skoring histopatologi pada beberapa indikator iritasi, yaitu adanya edema, 

polymorpho nuclear (PMN) dan degenerasi (Rahmasari, 2017) 

4.7 Analisa Data 

a. Studi stabilitas penyimpanan  

1. Warna : Diamati perubahan warna selama 28 hari pada sampel 

cair dan kering beku. Kemudian adanya perubahan atau tidak 

dianalisis deskriptif. 

2. pH : Diamati nilai pH kemudian dilakukan uji normalitas dan 

homogenitas. Analisis statistik menggunakan mann withney 

dikarenakan data tidak normal dan homogen 

b. Karakterisasi dengan Uji Scanning Electron Microscope (SEM) 

Melalui SEM dapat dilihat morfologi permukaan dan ukuran dari freeze 

dried AMSCMP. Gambar topografi permukaan berupa tonjolan, lekukan 

dan ketebalan lapisan tipis dari penampang melintangnya. 

c. Karakterisasi dengan Uji X-Ray Diffraction (XRD) 
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Melalui XRD dapat dilihat sifat kristanilitas yang terjadi pada sampel 

freeze dried AMSCMP. Sifat tersebut tampak melalui difratogram yang 

dihasilkan. Pada difraktogram, bentuk kristalin akan menampilkan pola 

difraksi dengan puncak-puncak yang intensif sedangkan bentuk amorf 

berupa pola difraksi dengan puncak yang rapat dan tidak intensif. Puncak 

yang tebentuk tersebut terkait dengan sifat dari kristal maupun amorf. 

d. Karakterisasi dengan Uji Fourier Transform InfraRed (FTIR) 

Karakterisasi dengan FTIR menghasilkan pita serapan berupa gugus fungsi 

tertentu terdapat pada struktur molekul senyawa yang dianalisis. 

Kemudian, dilakukan analisa suatu gugus fungsi yang khas terdapat pada 

freeze dried AMSCMP. 

e. Karakterisasi dengan Uji Differential Thermal Analysis (DTA) 

Karakterisasi menggunakan DTA menghasilkan suatu termogram berupa 

puncak-puncak yang menunjukkan titik lebur (⁰C). ada dua macam puncak 

dalam termogram, yaitu puncak endotermik dan puncak eksotermik. 

Bentuk kristal ditunjukkan dengan puncak endotermik yang tajam, 

sedangkan bentuk amorf puncak yang melebar. Kemudian data yang 

terdeteksi adalah puncak endotermik tajam yang menunjukkan bahwa 

freeze dried AMSCMP adalah bentuk kristal. 

f. Studi Kualitatif berat molekul dengan SDS-PAGE 

Karakterisasi pemisahan protein berdasarkan berat molekul menghasilkan 

pembentukan pita protein berupa garis tebal maupun tipis. Protein yang 

menghasilkan garis tebal mengindikasikan kadarnya lebih tinggi 

dibandingkan pita tipis. Selain itu pita yang terbentuk akan dibandingkan 
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dengan berat molekul dari marker. Kemudian didapatkan nilai Retention 

factor dan log BM dan dimasukkan dalam persamaan y= bx + a. 

g. Studi Kuantitatif kadar TGF-β dengan ELISA 

Studi kadar TGF-β menghasilkan sebuah nilai kuantitatif yang dihasilkan 

oleh sebuah alat yang sensivitasnya tinggi. Kemudian dianalisis 

menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Setelah diketahui hasilnya 

normal, kemudian dilanjutkan dengan analisis paired t-test karena 

pengukuran kadar yang dilakukan berasal dari sampel yang sama dan 

sejenis. 

h. Studi Penetrasi in vivo dengan Mikroskop Fluorosens 

Studi kedalaman penetrasi terhadap kulit dilakukan secara kuantitatif. 

Kemudian hasilnya dilakukan uji normalitas dan homogenitas. Analisis 

statistik menggunakan analisis varian (ANAVA) satu arah dengan derajat 

kepercayaan 0,95 (α=0,05). Untuk mengetahui pasangan data yang 

berbeda bermakna dilakukan uji Honestly Significant Difference (HSD) 

i. Studi Iritasi in vivo dengan Mikroskop 

Merupakan studi dimana penilaiannya bersifat semi kuantitatif 

menggunakan angka dan parameter. Kemudian angka dari ketiga 

parameter telah didapatkan kemudian dirata-rata. Selanjutnya analisis 

statistikanya menggunakan kruskal wallis. 

 

 

 

 

 




