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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proses penuaan pada kulit akan dimulai pada dekade ketiga kehidupan 

manusia. Penuaan kulit terjadi pada semua organisme hidup dan bersifat 

progresif. Penuaan melibatkan banyak hal seperti perubahan bentuk atau 

struktur kulit sehingga mengakibatkan perubahan pada susunan tulang, 

kartilage dan bagian-bagian subkutan kulit (Jenkins, 2002; Masnec, 2010). 

Penuaan kulit dibagi menjadi penuaan secara intrinsik dan ekstrinsik. 

Penuaan secara intrinsik terjadi seiring berjalannya waktu, sedangkan 

penuaan secara ekstrinsik terjadi akibat paparan radiasi sinar ultraviolet 

secara terus menerus yang disebut dengan photoaging (Murina et al., 2012).  

Salah satu strategi yang digunakan untuk mengatasi penuaan pada 

kulit adalah menggunakan kosmetika perawatan kulit. Kosmetika perawatan 

kulit (skin care) bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada kulit 

dengan cara meningkatkan kolagen dan elastin sehingga kulit terjaga 

elastisitasnya (Gancevicienne, et al., 2012). Salah satu kosmetika perawatan 

kulit yang berperan sebagai sel regulator adalah kosmetika yang mengandung 

bahan berupa stem sel. Stem sel adalah sel-sel yang belum terspesialisasi dan 

dapat berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis jaringan pada tubuh 

manusia. Stem sel dikenal karena kemampuannya untuk memperbaiki dirinya 

sendiri melalui pembelahan sel mitotic (Kalra and Tomar, 2014). Di dalam 

stem sel terdapat growth factor berupa transforming growth factor-alpha 

(TGF-α), keratinocyte growth factor (KGF), basic fibroblast growth factor 
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(bFGF), TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3, EGF, keratinocyte growth factor 

receptor (KGFR) dan hepatocyte growth factor receptor (HGFR) (Rinastiti, 

2008). 

Pemberian growth factor secara topikal meningkatkan regenerasi 

epidermis pada luka bakar derajat dua. Penelitian pada manusia dilakukan 

oleh Brown, et al. menunjukkan hasil yang sama yaitu peningkatkan 

regenerasi epidermis sehingga mempercepat penyembuhan luka pada 

manusia. Mekanisme molekular dibalik meningkatnya regenerasi epidermis 

tersebut belum sepenuhnya dipahami namun aktivitas tersebut diduga berasal 

dari aktivitas growth factors (Brown et al., 1989). Penelitian mengenai 

growth factor sebagai kandungan stem sel menghasilkan harapan baru 

terhadap penyembuhan efek-efek yang timbul pada kulit yang disebabkan 

oleh photoaging. Dengan menggunakan formulasi yang handal dan teknik 

yang tepat, growth factor di dalam stem sel dapat dibuat menjadi sebuah 

sediaan kosmetik yang mampu memenuhi kebutuhan pasar akan suatu produk 

antiaging yang dapat memperbaiki tanda-tanda penuaan dengan baik. 

Amniotic membrane stem cells-metabolite product (AMSC-MP) memiliki 

potensi yang besar penggunaanya untuk diaplikasikan secara klinis. AMSC-

MP didapatkan dari jaringan plasenta manusia yang sudah tidak digunakan 

setelah proses kelahiran sehingga memiliki kelebihan berupa tersedia dalam 

jumlah yang banyak, memiliki resiko kerusakan DNA yang kecil dan 

menghindari permasalahan etis yang timbul akibat penggunaan human 

embryonic stem cells.  Beberapa penelitian menunjukkan bahwa stem sel 

yang didapatkan dari plasenta menunjukkan adanya kemampuan untuk 
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berdiferensiasi secara pluripotent khususnya pada AMSC (Insausti et al., 

2010; Miki, 2011). Namun, sitokin dan growth factors di dalam AMSC-MP 

memiliki karakteristik berupa makromolekul hidrofilik yang memiliki ukuran 

molekul lebih dari 15 kDa sehingga tidak dapat menembus lapisan stratum 

korneum untuk dapat memberikan efek farmakologisnya.  

Efektifitas dan efikasi dari setiap kosmetik yang mengandung bahan 

aktif tertentu ditentukan oleh dua faktor, yaitu aktivitas intrinsik dari molekul 

tersebut dan penghantaran molekul tersebut menuju site of action. Untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan, bahan aktif harus dihantarkan ke site of 

action pada konsentrasi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Hal ini 

menjadi penting dalam formulasi kosmetika yang bertujuan untuk 

berpenetrasi melewati stratum korneum (Disette, et al., 2018).  Rosita et al 

dalam penelitiannya menggunakan sel membran amniotik yang telah melalui 

prosedur pencucian dan penambahan enzim tertentu dan menggunakan media 

pertumbuhan yang tepat untuk mengembangkan stem sel. Media 

pertumbuhan ini selanjutnya disebut dengan Amniotic membrane stem cell 

metabolite product (AMSC-MP). Di dalam AMSC-MP banyak terdapat 

growth factor yang berguna sebagai terapi untuk memperbaiki kondisi kulit 

yang disebabkan oleh photoaging. Pada penelitiannya, Rosita et al mengatasi 

kesulitan menghantarkan makromolekul growth factor di dalam AMSC-MP 

menggunakan microneedles. Namun di sisi lain prosedur pemberian AMSC-

MP menggunakan microneedles dapat menimbulkan efek samping berupa 

urtikaria dan pembengkakan (swelling) serta rasa sakit pada bagian tubuh 
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yang diberikan prosedur tersebut sehingga memerlukan pengawasan dari 

tenaga yang ahli (Majid et al., 2014).  

Untuk mengatasi efek samping yang ditimbulkan oleh prosedur 

microneedles ini maka AMSC-MP diformulasikan menjadi sediaan berupa 

gel.  Gel merupakan suatu sediaan atau sistem semisolid yang terbuat dari 

dispersi polimer-polimer anorganik dengan molekul kecil ataupun polimer 

organik dengan molekul yang besar yang diinterpenetrasi menggunakan 

cairan. Sediaan topikal berupa gel memiliki kelebihan berupa kemudahan 

dalam penggunaannya dan tidak menimbulkan rasa sakit ataupun efek 

samping seperti penggunaan microneedles. AMSC-MP mengandung 

sejumlah sitokin dan growth factor yang merupakan senyawa hidrofilik 

dengan ukuran molekul lebih dari 20 kDa, sehingga memerlukan enhancer 

yang tepat agar dapat masuk dan menembus stratum korneum. Skin 

penetrating peptide sebagiai enhancer berpotensi untuk meningkatkan 

penetrasi bahan aktif berupa makromolekul ke dalam kulit. Berbagai macam 

peptide seperti TAT, Poliarginin, Meganin, Penetratin dan SPACE-peptide 

dapat digunakan sebagai enhancer. SPACE-Peptide pada penelitian 

sebelumnya disebutkan mampu menghantarkan siRNA dan streptavidin ke 

dalam kulit dengan melakukan direct chemical conjugation. Mekanisme kerja 

SPACE-Peptide diketahui karena aktivitas SPACE-Peptide yang 

mempengaruhi susunan α-helix dan β-sheet pada keratin di stratum korneum 

(Chen et al., 2013). 

Pada penelitian kali ini AMSC-MP akan diformulasikan menjadi 

sediaan gel menggunakan Carbopol 940 sebagai basis dengan penambahan 
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SPACE-Peptide. Konsentrasi AMSC-MP yang digunakan sebesar 1% 

merujuk pada penelitian Kim et al. yang menggunakan cairan amniotik 

sebagai terapi potensial untuk antiaging. Konsentrasi SPACE-Peptide 

minimal yang digunakan adalah dengan perbandingan 1:1 dengan bahan aktif 

(Chen et al., 2013). Peningkatan konsentrasi enhancer SPACE-Peptide pada 

formulasi sediaan gel bertujuan untuk melihat pengaruh penambahan 

SPACE-Peptide terhadap karakteristik dan stabilitas fisik, efektivitas dan 

iritabilitas dari sediaan. Selanjutnya dilakukan uji terhadap karakteristik fisik 

meliputi pemeriksaan organoleptis, pH, dan daya sebar sediaan. Stabilitas 

fisik diperiksa dengan cara mengamati karakteristik fisik sediaan selama 30 

hari penyimpanan. Efektivitas sediaan diukur dengan melakukan uji penetrasi 

yang dilakukan secara in vivo pada kulit punggung mencit dan aktivitas 

sediaan diamati dengan melakukan uji kerapatan kolagen dan evaluasi 

terhadap jumlah fibroblast pada. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat iritasi 

sediaan dilakukan uji iritasi secara in vivo setelah 24 jam pengaplikasian 

sediaan.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh peningkatan konsentrasi SPACE-Peptide 

(0,008%;0,016%:0,024%) terhadap karakteristik fisik dan stabilitas 

fisik (organoleptis, pH, dan kemampuan daya sebar) sediaan gel 

freeze dried AMSC-MP? 

2. Bagaimana pengaruh peningkatan konsentrasi SPACE-peptide 

(0,008%;0,016%:0,024%) terhadap efektifitas sediaan gel freeze 

dried AMSC-MP sebagai antiaging?  
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3. Bagaimana pengaruh peningkatan konsentrasi SPACE-Peptide 

(0,008%;0,016%:0,024%) pada sediaan gel freeze dried AMSC-MP 

sebagai antiaging terhadap tingkat iritasinya?  

1.3 Tujuan Penelitian   

2. Membandingkan pengaruh peningkatan konsentrasi SPACE-peptide 

(0,008%;0,016%:0,024%) terhadap karakteristik dan stabilitas fisik 

sediaan gel AMSC-MP selama masa penyimpanan pada suhu ruang 

selama 30 hari. 

3. Membandingkan pengaruh peningkatan konsentrasi SPACE-peptide 

(0,008%;0,016%:0,024%) terhadap efektivitas sediaan terhadap 

parameter kedalaman penetrasi, kerapatan kolagen dan jumlah 

fibroblast sediaan gel AMSC-MP sebagai antiaging. 

4. Membandingkan pengaruh peningkatan konsentrasi SPACE-Peptide 

(0,008%;0,016%:0,024%) pada sediaan gel freeze dried AMSC-MP 

sebagai antiaging terhadap tingkat iritasi sediaan 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan data ilmiah untuk 

pengembangan formulasi sediaan AMSC-MP dalam bentuk sediaan gel 

sebagai salah satu kosmetika antiaging
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