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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Kulit  

2.1.1 Anatomi dan Fisiologi Kulit  

Kulit adalah organ yang terletak pada bagian terluar tubuh dan 

berfungsi melindungi tubuh dari bahaya yang muncul dari lingkungan 

seperti suhu, radiasi ultraviolet dan bahaya-bahaya dari zat kimia. Kulit 

terdiri dari tiga lapisan, dimulai dari yang terluar, lapisan epidermis, 

lapisan dermis dan jaringan lemak subkutaneus (Yagi et al., 2018).  

Epidermis, merupakan bagian terluar dari kulit dan memiliki 

ketebalan kurang lebih 0,2 milimeter. Selanjutnya epidermis terbagi 

lagi menjadi empat lapisan yaitu (1) Stratum korneum, (2) stratum 

granulosum, (3) stratum spinosum dan (4) stratum basale. Stratum 

korneum sebagai lapisan terluar dari kulit memiliki fungsi untuk 

menjaga kadar air dalam kulit, berperan sebagai pertahanan kulit 

melawan bakteri dan virus serta melindungi organ internal seperti otot, 

syaraf dan pembuluh darah dari gangguan lingkungan sekitar. 

Keratinosit merupakan sel penyusun utama dari epidermis. Waktu 

pergantian epidermis adalah waktu yang dibutuhkan lapisan epidermis 

untuk memperbarui dirinya sendiri.  Keratinosit akan terbagi dan 

terproliferasi ke lapisan paling bawah, setelah matang maka keratinosit 

akan naik ke permukaan. Melalui divisi dari sel pada lapisan basal 

menuju ke sel anakan lalu mengelupas pada permukaan epidermis, 

waktu yang dibutuhkan sekitar 40 hingga 56 hari (Yagi et al., 2018).  
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Lapisan stratum korneum terdiri dari keratin dan lipid yang 

dihasilkan oleh keratinosit. Keratinosit diproliferasi dalam basal sel 

layer, berdiferensiasi, matang, lalu bermigrasi ke lapisan paling atas. 

Keratin 5 dan keratin 14 terbentuk dalam lapisan sel basal serta keratin 

1 dan keratin 10 terbentuk dalam lapisan sel yang berbentuk seperti duri 

dan lapisan sel granular. Stratum corneum membentuk penahan 

permeabilitas epidermis dimana mencegah kehilangan air dan 

elektrolit. Peran lainnya dari perlindungan ini adalah pertahanan 

kekebalan, perlindungan dari UV dan kerusakan oksidatif. Perubahan 

pada epidermis dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, umur dan 

kondisi lain (Pillai et al, 2016). 

Setelah lapisan stratum korneum terdapat lapisan stratum 

granulosum. Stratum granulosum berbentuk pipih dan berbentuk 

granular. Lapisan di bawah stratum granulosum adalah lapisan stratum 

spinosum. Lapisan stratum spinosum terbentuk dari sel-sel basal yang 

telah matang dan berpindah ke bagian terluar dari kulit. Jembatan-

jembatan interselular dan desmosom, menghubungkan antar sel dan 

membentuk bentukan seperti duri ketika diamati dengan mikroskop. Sel 

Langerhans ditemukan pada seluruh permukaan epidermis tetapi 

utamanya terletak pada bagian stratum spinosum (Menon, 2015). 

Stratum basal adalah lapisan penyusun epidermis yang terletak 

pada lapisan yang paling dalam dan berada paling dekat dengan lapisan 

dermis. Stratum basal terdiri dari keratinosit, baik keratinosit yang 

terbagi ataupun yang tidak terbagi yang mana melekat pada membran 
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basal oleh hesmidesmosom. Ketika keratinosit membagi dan 

berdiferensiasi, keratinosit akan berpindah dari bagian dalam ke 

permukaan. Stratum basal terbentuk dari sebagian kecil melanin atau 

pigmen yang menghasilkan melanosit. Sel-sel melanosit terbentuk 

melalui proses dendritis dimana selanjutnya sel-sel ini akan terletak 

melebar dalam jumlah besar diantara keratinosit yang berjajar. Melanin 

terakumulasi di dalam melanosom yang kemudian dipindahkan ke 

keratinosit yang berdekatan dalam bentuk granul. Pigmen melanin 

memberikan perlindungan terhadap radiasi ultraviolet (UV). Paparan 

yang berkepanjangan oleh sinar ultraviolet akan menyebabkan 

meningkatnya jumlah melanosit daripada keratinosit, sehingga 

melanosit akan banyak ditemukan pada bagian kulit wajah 

dibandingkan pada bagian lain yang tidak terpapar cahaya matahari. Sel 

Merkel juga ditemukan pada lapisan stratum basal khususnya pada 

bagian seperti ujung jari dan bibir. Sel Merkel diasosiasikan dengan 

syaraf kutaneus dan terlibat dalam proses sensasi sentuhan ringan 

(Menon, 2015). 

Lapisan Dermis merupakan lapisan kulit yang terdapat di bawah 

lapisan epidermis. Lapisan dermis memiliki ketebalan antara 2,0-3,0 

milimeter. Secara anatomis, dermis memiliki struktur tiga lapis yang 

terdiri dari lapisan papiler, lapisan subpapiler dan lapisan retikular. 

Lapisan dermis berperan terhadap elastisitas dan kekuatan pada kulit. 

Dermis terdiri dari komponen interstitial (matriks ekstraselular) yang 

terdiri dari jaringan fibrous dan sel-sel produktif. Komponen utama 
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pada matriks ekstraselular adalah jaringan kolagen, terutama kolagen 

tipe I dan tipe III. Material penyusun lainnya adalah serat elastin, 

proteoglikan yang terdiri dari asam hyaluronat, kondroitin sulfat dan 

lain sebagainya. Kolagen menyusun sebanyak 70 persen dari total 

keseluruhan lapisan dermis dan berperan dalam memberikan 

kekencangan pada kulit. Serat elastin, sebagai serat yang berperan 

dalam memberikan elastisitas pada kulit menyusun sebanyak 1 hingga 

2 persen. Proteoglikan di dalam dermis membentuk gel koloidal 

menahan banyak air sehingga berfungsi dalam menjaga kelembaban 

kulit. Di dalam dermis persyarafan membentuk sensor syaraf yang peka 

terhadap rasa nyaman dan suhu. Lebih jauh, di dalam lapisan dermis 

juga terdapat akar rambut, pembuluh darah dan kelenjar sekretori 

(kelenjar minyak dan kelenjar keringat) yang berguna dalam menjaga 

suhu tubuh, mempertahankan kelembaban kulit agar tetap sehat 

(Menon, 2015).  

Jaringan subkutan adalah jaringan lemak yang memiliki ketebalan 

beberapa milimeter dan terletak pada bagian bawah lapisan dermis. 

Ketebalan jaringan subkutan berbeda-beda tergantung dari letak 

dimana jaringan tersebut berada. Jaringan subkutan berfungsi untuk 

melindungi tubuh dari panas dan dingin dari lingkungan luar serta 

berfungsi juga peredam hantaman. Selanjutnya, jaringan subkutan 

berperan sebagai penyimpanan energi dimana lemak disimpan dalam 

sel-sel adiposa jaringan tersebut (Menon, 2015). 
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Gambar 2.1 Struktur dan anatomi kulit (Yagi et al., 2018) 

 

2.1.2 Fungsi Kulit  

Tiga lapis lapisan pada kulit membentuk sistem pertahanan yang 

efektif terhadap lingkungan eksternal. Lapisan-lapisan ini memfasilitasi 

terjadinya transmisi dari sensor informasi dan memberikan fungsi yang 

signifikan dalam menjaga homeostasis. Epidermis yang bekerja secara 

dinamis secara berkelanjutan menghasilkan lapisan luar yang protektif 

ketika sel-selnya bekerja melakukan proses keratinisasi dan 

berdiferensiasi. Kolagen dan serat filamen dari lapisan dermis berperan 

dalam memberikan kekuatan kepada kulit sedangkan lapisan lemak 

subkutan menyediakan penyimpanan energi untuk keseluruhan tubuh 

(Kolarsick et al., 2016). Kulit berperan juga dalam melindungi tubuh 

dari radiasi sinar ultraviolet. Melanosit yang terletak di lapisan basal 

dan melanin memiliki peran penting terhadap perlindungan kulit. Di 

lapisan kulit bagian dalam, melanin akan membentuk pertahaan 

melindungi nukleus dari keratinosit. Melanin akan menyerap radiasi 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PENAMBAHAN SPACE... RIA HANISTYA



12 

 

 
 

sinar UV kemudian melindungi nukleus dari kerusakan DNA. 

Selanjutnya, kulit juga berperan dalam pengaturan suhu dalam tubuh 

melalui perubahan aliran darah dalam sistem vaskular dan evaporasi 

keringat dari permukaan. Kulit sebagai barier fisik memiliki fungsi 

penting sebagai pertahanan imunologis. 

2.2 Tinjauan Skin Aging  

2.2.1 Definisi Skin Aging  

 Skin aging atau proses penuaan kulit adalah sebuah proses yang 

kompleks dan tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Skin aging adalah 

suatu proses biologis yang kompleks dipengaruhi oleh kombinasi dari faktor 

endogen (intrinsik) seperti genetis, seluler, metabolisme hormon dan proses 

metabolik serta faktor ekstrinsik seperti paparan cahaya kronis, polusi, bahan-

bahan kimia dan racun. Faktor-faktor ini bersatu menjadi sebuah akumulasi 

gangguan secara struktural dan fisiologis serta menyebabkan perubahan 

progresif pada setiap lapisan kulit sehingga berpengaruh pada penampilan 

kulit secara keseluruhan. Adanya skin aging pada keseluruhan wajah 

diasosiasikan dengan pengaruh gravitasi, pergerakan otot, hilangnya 

sejumlah volume lemak pada bagian dalam maupun permukaan kulit dan 

hilangnya topangan dari tulang-tulang skeleton. Hal-hal tersebut 

menimbulkan mengendurnya kulit serta perubahan pada bentuk dan kontur 

(Gancevicience, 2012). 
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2.2.2 Faktor Penyebab Skin Aging 

a. Intrinsic Aging  

Intrinsic aging atau yang dikenal sebagai proses penuaan intrinsik 

adalah proses penuaan yang natural merupakan sebuah proses yang secara 

normal dimulai pada pertengahan umur 20-an. Di dalam kulit, produksi 

kolagen akan melambat dan elastis akan kehilangan sedikit 

kekencangannya. Sel-sel kulit mati tidak mengelupas secepat biasanya dan 

pertumbuhan sel-sel kulit baru akan mulai melambat pertumbuhannya. 

Perubahan ini akan terjadi pada usia pertengahan 20 namun tanda-tanda 

adanya penuaan secara intrinsik ini tidak akan terlihat setidaknya sampai 

beberapa dekade mendatang. Penuaan ini ditandai dengan munculnya 

kerutan halus, kulit yang tipis dan transparan, yang menyebakan kulit 

mengendur, kering dan ketidakmampuan untuk mengeluarkan keringat 

dengan cukup untuk mendinginkan kulit, serta memutih dan kerontokan 

rambut (Gancevicienne, et al., 2012). 

b. Extrinsic Aging  

 Beberapa faktor yang berasal dari luar seringkali bergabung menjadi 

satu dengan proses yang berjalan secara intrinsik menyebabkan penuaan 

pada kulit terjadi lebih awal. Faktor eksternal yang menyebabkan penuaan 

kulit terjadi lebih awal antara lain disebabkan oleh pergerakan dari otot-

otot wajah, radiasi sinar matahari, gravitasi, posisi tidur yang salah dan 

merokok. Gerakan otot wajah yang berulang-ulang mengakibatkan 

timbulnya garis halus dan kerutan. Kulit yang menua dan kehilangan 
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elastisitas tidak mampu mengembalikan garis halus yang terjadi karena 

pergerakan otot wajah sehingga garis tersebut membentuk alur yang 

permanen yang kemudian dikenal dengan kerutan.  

 Perubahan pada kulit yang disebabkan oleh gravitasi terjadi pada 

pertengahan usia 20. Gravitasi menyebabkan ujung hidung menjadi turun, 

telinga menjadi melebar, kelopa mata melipat dan bentukan bibir bagian 

atas menghilang dan bibir bagian bawah akan semakin menebal. Merokok 

juga menyebabkan adanya perubahan biokimia dalam tubuh yang 

meyebabkan percepatan penuaan kulit. Individu yang merokok cenderung 

memiliki kulit kekuningan yang tidak sehat dan cenderung berkerut 

dibandingkan dengan individu yang tidak merokok.  

Sebagian besar kasus penuaan dini disebabkan oleh paparan sinar 

matahari. Tidak seperti penuaan yang terjadi secara kronologis yang 

tergantung seiring dengan pergerakan waktu, penuaan dini disebabkan 

karena derajat paparan sinar matahari dan jenis pigmen yang dimiliki oleh 

masing-masing individu. Individu yang cenderung beraktivitas di luar, 

tinggal di area yang kaya akan paparan sinar matahari serta memimiliki 

sedikit pigmen cenderung akan mengalami derajat photoaging yang tinggi. 

Photoaging adalah penuaan pada kulit yang disebabkan oleh paparan sinar 

ultraviolet yang berulang-ulang. Photoaging memiliki korelasi secara 

langsung dengan jumlah radiasi ultraviolet yang diperoleh sepanjang 

waktu hidupnya. Kerusakan yang disebabkan oleh paparan sinar 

ultraviolet tersebut cenderung terlihat bertahun-tahun sebelum tanda-tanda 

penuaan yang terjadi secara kronologis muncul (Poon et al., 2013).  
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2.2.3 Mekanisme Photoaging 

 

Gambar 2.2 Mekanisme photoaging (Poon et al., 2013) 

 

Kekuatan kulit utamanya dibentuk oleh kolagen. Kolagen adalah 

jaringan protein tidak larut yang penting dan terdapat pada jaringan 

penghubung dan matriks dermal ekstraselular dimana kolagen 

membentuk kekuatan dan ketahanan kulit. Pada mulanya kolagen 

terbentuk dari prekursor prokolagen yang dihasilkan oleh hasil 

menyandi gen dari dermal fibroblast. Kolagen memiliki berbagai 

macam bentuk, namun pada manusia 85% prokolagen adalah 

prokolagen tipe I, II atau III. Pada kulit manusia, prokolagen tipe I dan 

III dihasilkan lebih banyak daripada prokolagen tipe lainnya. Sintesis 

kolagen merupakan perpaduan dari proses yang terjadi secara 

interselular dan ekstraselular. Penghasil kolagen yang pasti adalah 

sitokin transforming growth factor beta (TGF- β) yang diketahui 

meningkatkan produksi kolagen dan memiliki peran sentral dalam 

perbaikan kulit. Salah satu regulator kolagen lainnya adalah 

transkripsi dari faktor activation protein 1 (AP-1) yang berperan 
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dalam menghambat sintesis kolagen dan berperan dalam rusaknya 

kolagen. Mekanisme dari rusak dan terhambatnya sintesis kolagen 

pada dasarnya tergantung dari besarnya gangguan yang diterima kulit 

dan jenis kulit dari masing-masing individu. Radiasi sinar matahari 

menjadi gangguan terbesar yang dapat diterima kulit. Salah satu teori 

yang menjelaskan mengapa paparan sinar ultraviolet berbahaya 

adalah adalah penjelasan mengenai terbentuknya ROS (reactive 

oxygen species).  Terbentuknya ROS yang terlalu banyak berbahaya 

bagi kulit karena dapat menyebabkan kerusakan oksidatif terhadap sel 

yang selanjutnya berkontribusi terhadap kerusakan kolagen. UVA 

dengan panjang gelombang 320-400 nanometer memiliki implikasi 

tidak langsung terhadap terbentuknya ROS menyebabkan utas DNA 

terpecah. Radiasi UVB dengan panjang gelombang 290-320 

nanometer di sisi lain menyebabkan kerusakan DNA dengan interaksi 

langsung pada sitokin epidermal, menyebabkan DNA mutagenesis 

dan pembentukan siklobutan dimers dan 6-4 photoproduct.  ROS 

terbentuk melalui dua jalur di dalam kulit. Salah satu jalur tersebut 

melibatkan anion superoksida, peroksida dan singlet oksigen dengan 

perantara radiasi UV. Penelitian oleh Kang, et al menyebutkan bahwa 

radiasi sinar UVA dan UVB selama 15 menit dapat meningkatkan 

kadar hidrogen peroksida. Selanjutnya ROS akan mengaktifkan faktor 

nuklear kappa-B yang menginduksi sitokin permukaan yang 

mempercepat photoaging seperti IL-1, EGF dan tumor nekrosis alfa 

di keratinosit dan sel-sel dermal. Radiasi sinar ultraviolet juga 
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meningkatkan regulasi dari mitogen activated protein kinase 

(MAPK). MAPK berperan dalam pertumbuhan sel-sel dan 

pembentukan prokolagen I, namun sinyal transduksi MAPK tersebut 

dilemahkan oleh sitokin yang terbentuk di permukaan seperti IL-1, 

EGF dan tumor nekrosis alfa. Radiasi sinar matahari meningkatkan 

ekspresi dari matriks metalloproteinase yang menyebabkan kerusakan 

dari matriks dermal ekstraselular khususnya prokolagen I dan III. Di 

waktu yang bersamaan sintesis kolagen menurun disebabkan oleh 

hambatan pada reseptor tipe II TGF-β pada kulit yang baru saja 

terpapar sinar ultraviolet dikarenakan aktivitas CYR61. Serangkaian 

aktivitas pada sel akibat radiasi sinar ultraviolet tersebut 

menyebabkan turunnya integritas dari dermis dan respon reparatif dari 

kulit semakin lama menghilang. Hal ini memicu terjadinya solar scars 

pada kulit yang seiring waktu akan menyebabkan kerusakan pada kulit 

yang dikenal dengan wrinkle (Poon et al., 2013). 

  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PENAMBAHAN SPACE... RIA HANISTYA



18 

 

 
 

2.2.4 Tatalaksana Skin Aging  

 Perawatan pada kulit yang mengalami aging meliputi prosedur yang 

bertujuan untuk memperbarui epidermis kulit, yang mana dimaksudkan 

menghilangkan berbagai kerusakan yang timbul pada kulit baik dengan 

prosedur yang bersifat invasif maupun non invasif (Baumann, 2007).  

2.2.4.1 Prosedur yang bersifat invasif  

 a. Chemical Peels  

Chemical peels adalah prosedur yang melibatkan bahan 

kimia tertentu untuk memberikan efek pada lapisan kulit yang 

dituju untuk menghasilkan kulit yang lebih cerah dan lebih 

kencang sebagai hasil dari regenerasi dan mekanisme perbaikan 

dari kulit setelah terjadinya inflamasi dari epidermis dan dermis. 

Chemical peels terbagi menjadi tiga kategori tergantung lokasi 

bekerjanya bahan kimia yang digunakan. Superficial peels 

bekerja di permukaan kulit mengeksfoliasi lapisan epidermal 

tanpa mempengaruhi lapisan basal. Contoh bahan kimia dari 

superficial peels adalah α-β-lipo-hydroxyacids (HA) dan 

Trichloroacetic acid (TCA) dengan kandungan antara 10-30 

persen. Medium-depth peels bekerja pada lapisan dermis 

retikular bagian atas, mengandung TCA dengan konsentrasi 30-

50 persen dan Deep peels bekerja di dermis retikular bagian 

bawah, menggunakan bahan aktif berupa fenol dan TCA dengan 

konsentrasi lebih besar dari 50 persen. Kedalaman dari prosedur 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PENAMBAHAN SPACE... RIA HANISTYA



19 

 

 
 

peeling tidak hanya bergantung pada substansi yang digunakan 

tetapi juga bergantung dari pH larutan, konsentrasi larutan dan 

waktu pengaplikasian larutan. Penerapan prosedur chemical 

peels sebagai perawatan antiaging ini menyebabkan 

peningkatan pada jumlah serat kolagen, peningkatan jumlah air 

pada kulit sehingga meningkatkan moisturisasi kulit serta 

glukosaminoglikan pada dermis (Gancevicienne, et al., 2012).  

 b.  Laser Resurfacing 

Prosedur menggunakan laser resurfacing menunjukkan hasil 

yang efektif dalam melawan photoaging di sepanjang epidermal 

kulit dengan cara menstimulasi pembentukan kolagen, 

pemodelan kembali lapisan dermal yang ekstensif, regenerasi 

organel-organer selular serta perbaikan dalam penambatan 

interselular. Prosedur laser resurfacing dibagi menjadi dua, 

yaitu yang bersifat ablatif dan non ablatif. Laser yang bersifat 

non ablatif bekerja dengan mekanisme selektif dengan cara 

menginduksi denaturalisasi dari kolagen dermal dan memicu 

serangkaian reaksi sintesis lainnya. Alat yang digunakan 

menggunakan laser emitting light pada panjang gelombang 532, 

585, 595, 755, 800 dan 1064 nanometer.  

Prosedur laser resurfacing terbukti memberikan hasil pada 

kulit yang mengalami photoaging dengan terbentuknya kolagen 

yang baru dan perbaikan pada wrinkles yang terbentuk. Namun 

prosedur ini memerlukan waktu penyembuhan yang cukup lama 
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dan diasosiasikan dengan resiko efek samping yang parah dan 

berkepanjangan seperti eritema, hipopigmentasi maupun 

hiperpigmentasi (Gancevicienne, et al., 2012). 

 c. Dermal Fillers dan Substansi Antiaging yang Diinjeksikan 

Tujuan dari peremajaan kulit karena photoaging adalah 

untuk meningkatkan kemampuan untuk mensintesis fibroblast 

yang dapat meningkatkan lingkungan fisiologis secara optimal 

sehingga terjadi perbaikan dari aktivitas sel, hidrasi kulit, 

sintesis kolagen, elastin dan hyaluronic acid. Efek yang 

ditimbulkan ini dapat dicapai dengan memasukkan sejumlah 

substansi tertentu ke dermis kulit bagian atas. Substansi ini 

dapat berupa bahan aktif tunggal atau campuran dari bahan 

biokompatibel dan mudah diserap seperti vitamin, hyaluronic 

acid, mineral, hormone, asam amino, growth factor, kultur 

fibroblast dan lain sebagainya. Substansi ini dapat 

mempengaruhi proses selular maupun molekular yang terjadi di 

dalam fibroblast. Namun tentang bagaimana proses selular dan 

molekular yang terjadi, efisiensi prosedur dalam jangka panjang 

dan protokol injeksi yang optimal masih harus dipelajari 

(Gancevicienne, et al., 2012). 

 d. Botulinum Toxin  

Toksin botulinum tidak memiliki efek terhadap sruktur kulit 

dan menghentikan proses aging yang sudah terjadi. Namun 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PENAMBAHAN SPACE... RIA HANISTYA



21 

 

 
 

injeksi toksin botulinum dapat memperlambat tanda-tanda aging 

dengan cara menghilangkan garis-garis dan kerutan pada wajah. 

Toksin botulinum diproduksi oleh bakteri gram positif dari 

berbagai strain bakteri Clostridium botulinum. Toksin botulinum 

dari sub tipe A (BTX-A) adalah toksin yang paling poten. BTX-

A menghasilkan denervasi kimia secara sementara dengan cara 

menghambat pelepasan presinaptik dari asetilkolin pada celah 

neuromuscular (Gancevicienne, et al., 2012). 

2.2.4.2 Perawatan non invasif  

 Perawatan non invasif meliputi perawatan menggunakan 

produk perawatan kulit (skin care) yang mengandung bahan aktif 

sebagai berikut:  

a. Antioksidan  

Antioksidan adalah suatu bahan yang mampu 

memperbaiki kerusakan kulit akibat photoaging dengan cara 

menetralisir ROS yang sudah terbentuk. ROS mengaktifkan 

jalur MAPK dan secara bertahan meningkatkan produksi 

MMP sehingga mengakibatkan hancurnya kolagen. Proses 

ini dapat dicegah menggunakan antioksidan seperti vitamin 

C dan vitamin E atau enzim antioksidatif seperti katalase, 

superokside dismutase, glutation peroksidase dan koenzim 

Q10. Beberapa tumbuhan dapat juga menjadi sumber 

antioksidan, seperti teh hijau dan lidah buaya. Penelitian 
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terhadap Epigalocathecin (EGCG), sebuah senyawa 

Cathecin pada teh hijau, memperbaiki aging dengan cara 

mengaktifkan epidermal growth factor reseptor pada kulit 

tikus sebagai subjek. Pengaktifan jalur epidermal growth 

factor reseptor ini menyebabkan perbaikan pada struktur 

kulit dibandingkan dengan kulit yang tidak menerima 

EGCG. Lebih lanjut, N-asetilsistein sebagai prekursor 

antioksidan glutation digunakan sebagai terapi yang 

menjanjikan bagi kelainan vaskular maupun non vaskular 

pada syaraf yang dikaitkan dengan penurunan usia. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa antioksidan dapat 

diaplikasikan pada kulit sebagai terapi antiaging. Namun 

beberapa peneliti menyatakan bahwa suplemen antioksidan 

tidak menunjukkan adanya efek preventif terhadap penyakit 

kronis dan penggunaan vitamin A dan E serta β-carotene 

dalam jumlah besar berpotensi menimbukan efek samping 

yang tidak diinginkan. Terapi menggunakan antioksidan 

tidak semata-mata untuk menghilangkan aktivitas ROS di 

dalam tubuh namun untuk menurunkan ROS pada level yang 

dinyatakan sehat, sehingga penggunaan antioksidan perlu 

mendapatkan pengawasan oleh dokter ataupun praktisi yang 

sudah berpengalaman (Gancevicienne, et al., 2012). 

b. Retinoid 

Retinoid secara kimiawi sama dengan vitamin A dan 

tretinoin merupakan retinoid pertama yang diijinkan untuk 
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digunakan secara klinis. Penggunaan tretinoin secara topikal 

menghambat AP-1 sehingga menekan ekspresi dari MMPs dan 

mencegah terjadinya kerusakan kolagen, Setelah pemakian 

tretinoin secara topikal, diamati adanya peningkatan lapisan 

dermal dan fibril dan perbaikan kualitas kulit karena aging 

yang disebabkan oleh faktor intrinsik (Mukherjee et al, 2006). 

c. Hormon Replacement Therapy (HRT)  

HRT merupakan salah satu terapi tambahan dalam 

mengobati gejala yang disebabkan oleh menopause. HRT 

dapat juga digunakan untuk memperlambat proses aging pada 

kulit. HRT memperbaiki ketebalan kulit, meningkatkan 

kolagen dan meningkatkan hidrasi pada kulit sehingga kulit 

kembali elastis. Namun penggunaan HRT ini disebutkan oleh 

beberapa penelitian dapat meningkatkan resiko terjadinya 

kanker payudara (Gancevicienne, et al., 2012). 
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d. Stem Sel  

Stem sel merupakan terapi yang menjanjikan pada 

perawatan kulit yang mengalami skin aging. Transplantasi 

jaringan adiposa pada resipien dapat meningkatkan kualitas 

kulit serta meningkatkan ketebalan kulit. Penelitian lebih 

lanjut menunjukkan bahwa stem sel yang berasal dari jaringan 

adiposa (ADSC) berperan dalam regenerasi kulit ketika terjadi 

skin aging. Data menunjukkan bahwa ADSC menghasilkan 

sejumlah growth factors seperti vascular endothelial growth 

factor (VEGF), basic fibroblast growth factor (bFGF), 

transforming growth factor (TGF)-β1, TGF-β2, hepatocyte 

growth factor (HGF), keratinocyte growth factor (KGF), 

platelet derived growth factor AA (PDGF-AA) dan placental 

growth factor (PGF). Growth factors yang dihasilkan oleh 

stem sel tersebut dapat mempengaruhi sel kutaneus di 

sekitarnya (Zhang and Duan, 2018). 

2.3 Tinjauan Stem Sel  

2.3.1 Definisi Stem Sel  

Stem sel merupakan sel-sel yang belum terspesialisasi yang 

mampu berubah menjadi sel dengan fungsi baru yang 

terspesialisasi. Sebagai contoh adalah stem sel yang berasal dari 

sumsum tulang belakang yang belum terspesialisasi. Stem sel 

ini dapat terspesialisasi menjadi sel darah seperti leukosit dan 

eritrosit dan sel ini memiliki fungsi khusus seperti mampu 
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menghasilkan antibodi dan berperan melawan infeksi. Sel yang 

terspesialisasi inilah yang kemudian disebut dengan stem sel. 

Stem sel dapat dihasilkan oleh organisme multi selular. Stem sel 

dikenal dengan kemampuannya untuk memperbarui diri dengan 

cara divisi dari sel mitotik dan berdiferensiasi menjadi sel baru 

yang telah terdiferensiasi (Kalra et al., 2014).  

2.3.2 Klasifikasi Stem Sel  

Berdasarkan potensinya, stem sel diklasifikasikan menjadi 4 

macam, yaitu:  

a. Totipotent 

Totipoten adalah kemampuan stem sel untuk berdiferensiasi 

menjadi semua jenis tipe sel yang memungkinkan. Contohnya adalah 

pembentukan zigot saat fertilisasi sel telur dan sel-sel pertama yang 

dihasilkan dari pembelahan zigot (Kalra et al., 2014).  

b. Pluripotent 

Pluripoten adalah kemampuan stem sel untuk berdiferensiasi 

menjadi hampir semua tipe sel. Contohnya meliputi stem sel 

embrionik dan sel-sel yang terbentuk dari lapisan mesoderm, 

endoderm dan ectoderm yang terbentuk pada tahap awal dari 

diferensiasi stem sel embrionik (Kalra et al., 2014). 
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c. Multipotent  

Multipoten adalah kemampuan stem sel untuk 

berdiferensiasi menjadi sel yang masih dekat 

kekerabatannya. Contohnya meliputi stem sel hematopoietic 

yang dapat menjadi sel darah merah atau putih maupun 

menjadi platelet (Kalra et al., 2014).  

d. Oligopotent 

Oligopoten adalah kemampuan stem sel untuk 

berdiferensiasi untuk menjadi beberapa jenis sel saja. 

Contohnya meliputi stem sel limfoid atau myeloid (Kalra et 

al., 2014). 

e. Unipotent 

Unipoten adalah kemampuan stem sel untuk 

berdiferensiasi menjadi jenis sel yang sama persis dengan sel 

itu sendiri, namun memiliki kemampuan untuk memperbarui 

dirinya sendiri. Contohnya adalah stem sel otot dewasa 

(Kalra et al., 2014). 

2.3.3 Sumber Stem Sel  

Cara termudah untuk mengklasifikasikan stem sel adalah 

dengan mengelompokkannya menjadi embryonic stem cell dan 

adult stem cell (Chagastelle and Nardi, 2011; Germanio et al., 

2016).  
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a. Embryonic stem cell  

Embryonic stem cell adalah stem sel tahap awal (early 

stem cells) yang ditemukan di dalam sel mast dari proses 

blastosis kurang lebih setelah lima hari perkembangan. 

Embryonic stem cell merupakan sel yang bersifat pluripotent 

dan mampu bereplikasi memperbanyak dirinya sendiri. Sel 

ini terbentuk dari embrio dan biasanya terjadi di uterus 

(Chagastelle and Nardi, 2011; Germanio et al., 2016).  

b. Mature stem cell  

Mature stem cell atau yang dikenal dengan adult stem 

cell merupakan sel-sel yang bersifat totipotent maupun 

multipotent yang ditemukan diseluruh tubuh setelah 

perkembangan secara embrionik. Sel-sel ini memperbanyak 

diri dengan cara berdivisi dan berperan untuk menggantikan 

sel-sel yang mati dan meregenerasi jaringan yang rusak. 

Fungsi utama dari sel ini pada makhluk hidup adalah 

menjaga dan memperbaiki jaringan tempat ia ditemukan 

(Chagastelle and Nardi, 2011;Germanio et al.,2016).  

2.3.4 Tinjauan Amniotic Membran Stem Cell  

Membran amniotik terbentuk dari jaringan ekstra embrionik dan 

mengandung komponen fetal (chorionic plate) serta komponen 

maternal (decidua). Dua bagian tersebut tergabung oleh chorionic 

vilii dan tersambung dengan cangkang sitotrophoblastik dari 

kantung korion ke bagian decidua basalis. Komponen fetal yang 
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terdiri dari membran fetal amniotik dan korionik terpisah dari fetus 

di dalam endometrium. Membran amniokorionik membentuk bagian 

terluar dari kantung yang dekat dengan fetus, sedangkan bagian 

dalam dari kantung merupakan bagian yang diebut dengan membran 

amniotik. Membran amniotik terdiri dari lapisan epitel monolayer, 

sebuah membran basemen dan stroma avaskular. Lapisan bagian 

dalam yang dekat dengan fetus disebut dengan epitel amniotik 

(amniotic epithelium) terdiri dari satu lapis sel yang tersusun secara 

uniform pada membran basemen. Membran basemen merupakan 

membran paling tebal diantara jaringan manusia. Dukungan yang 

diberikan membran basemen terhadap fetus selama proses 

kehamilan menunjukkan kekuatan dan ketebalan membran basemen 

ini secara seutuhnya. Lapisan kompak dari matriks stromal yang 

terhubung dengan membran basemen membentuk skeleton fibrous 

dari membran amniotik. Kolagen dari lapisan kompak tersebut 

dihasilkan oleh sel mesenkimal yang terletak di dalam lapisan 

fibroblast. Kolagen interstitial (tipe I dan III) ada pada jumlah yang 

banyak dan membentuk kumpulan pararel yang menjaga integritas 

mekanis dari membran amniotik. Kolagen tipe V dan VI membentuk 

sambungan filamental antara kolagen interstitial dan membran 

basemen epithelial. Lapisan intermediat (lapisan spons atau zona 

spongiosa) dari matriks stromal menyambung dengan membrane 

korionik dan mengandung sejumlah besar proteoglikan dan 

glikoprotein serta jaringan-jaringan non fibrillar dari kolagen tipe 
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III. Lapisan spons ini terhubung secara longgar ke membran 

amniotik sehingga dapat mudah dipisahkan melalui pemisahan 

(Niknejad et al., 2008) 

Perkembangan fetus ditandai dengan terbentuknya sistem yang 

kompleks terdiri dari plasenta, tali pusat dan cairan amniotik. 

Membran fetus terdiri dari dua lapisan, korion (lapisan luar) yang 

bersebelahan dengan sel-sel maternal dan bagian luar yang disebut 

dengan membran amniotik. Membran amniotik merupakan bagian 

dalam dari plasenta dan melingkupi fetus secara keseluruhan yang 

mana terisi oleh cairan amniotik (amniotic fluids) (Insausti et al., 

2014).  

Membran amniotik terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epithelial 

monolayer yang terdiri dari sel-sel epitel, lapisan basemen 

intermediat tanpa sel dan lapisan luar sel mesenkimal yang kaya 

dengan stem sel mesenkimal dan terletak di dekat korion. Analisis 

mendetail terhadap fenotip dari AMSC menunjukkan bahwa AMSC 

mengandung kolagen tipe I dan III (col-I/III), fibroblast surface 

protein (FSP) dan laminin, suatu protein dalam jumlah terbanyak di 

dalam AMSC yang berperan dalam diferensiasi dan migrasi sel serta 

regenerasi dari jaringan (Insausti et al., 2014). Membran amnion 

yang disimpan pada suhu -80⁰C mengekspresikan adanya 

transforming growth factor-alpha (TGF-α), keratinocyte growth 

factor (KGF), basic fibroblast growth factor (bFGF), TGF-β1, TGF-

β2, TGF-β3, EGF, keratinocyte growth factor receptor (KGFR) dan 
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hepatocyte growth factor receptor (HGFR). Berbagai growth factor 

ini dapat memicu terjadinya epitelisasi jaringan dan diduga bahwa 

KGF, EGF dan HGF berperan penting dalam penyembuhan luka 

(Rinastiti, 2003). Penelitian yang lebih mendetail tentang protein 

terhadap protein pada membran amniotik dilakukan oleh Hopkinson 

et al. Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis proteomik dari 

sampel membran amniotik yang disiapkan untuk ditransplantasikan 

pada manusia menggunakan gel 2-DE. Media dari sampel membran 

amniotik diteliti dan protein yang tersekresi di dalamnya 

diidentifikasi. Protein yang terdapat di dalam AM dan media 

menunjukkan bahwa terjadi pelepasan medium secara sebagian. 

Protein-protein ini sebagian besar merupakan protein sitoplasmik 

yang larut dan dikategorisasikan sesuai lokasi dan fungsinya. Salah 

satu contohnya adalah THBS1 yang merupakan protein dengan 

kandungan terbesar yang dilaporkan berperan dalam penyembuhan 

luka, respon inflamasi dan agiogenesis. Mimecan 

(osteoglycin/OGN) merupakan protein lain yang terdeteksi di dalam 

membran amniotik. Mimecan dilaporkan berperan dalam menjaga 

kekuatan tensil dan hidrasi dari jaringan. TGF-β menginduksi 

protein ig-h3 (βIG-H3) yang berperan dalam percepatan 

penyembuhan luka. Di dalam sel membran amniotik juga ditemukan 

sejumlah α6 (CD49f) yang merupakan komponen dari α6β4 integrin. 

Diketahui bahwa interaksi antara α6β4 dan βIG-H3 berperan penting 

dalam memediasi perlekatan sel dan aktivasi jalur penyembuhan 
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luka. Sebanyak 515 spot terdeteksi dalam 2-DE gel dan 43 protein 

teridentifikasi menggunakan MALDI TOF/TOF MS. Protein 

terbanyak merupak isoform dari lumican (LUM) dan OGN yang 

merupakan bagian dari kelompok proteoglikan (PG). Di sisi lain 

OGN memiliki peran dalam berbagai proses biologi seperti 

pertumbuhan sel, angiogenesis dan respon inflamasi. Protein lain 

yang terdeteksi meliputi kolagen VI α-1/α-2 (col6a1/col6a2), 

fibrinogen beta chain (FGB), transglutaminase 2 isoform A 

(TGM2A), b-actin variant (ACTB), 70 kDa heat shock protein 5 

(HSPA5), nidogen 2 (NID2), CD49F dan tubulointerstitial nefritis 

(TIN). Beberapa protein yang teridentifikasi juga berhubungan 

dengan matriks ekstraselular. Beberapa protein diantaranya adalah 

fibronectin (FN), laminin, kolagen IV (col4) dan VII yang 

dilaporkan berperan dalam meningkatkan adhesi dan migrasi sel 

epitel (Insausti et al., 2014). 

Amniotic membrane stem cell (AMSC) terdiri dari dua jenis, 

yaitu amniotic epithelial cell (AEC) dan amniotic membran 

mesenchymal stem cell (AM-MSC) yang berasal dari lapisan amnion 

epithelial dan mesenkimal. Kedua jenis sel tersebut terbentuk selama 

tahap pregastrulasi saat perkembangan embrio. Membran amniotik 

dapat diperoleh melalui proses bedah caesar ketika terjadi kehamilan 

sehingga dapat menekan permasalahan secara etik yang diperoleh 

ketika mendapatkan stem sel dibandingkan dengan penggunaan 

human embryonic stem cell (HESC) (Roubelakis et al., 2012). Untuk 
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mendapatkan AEC, membran amniotik dipisahkan dari korion 

menggunakan pengelupasan mekanik. Setelah beberapa kali 

pencucian menggunakan larutan buffer salin mengandung antibiotik, 

membran amniotik ditambahkan enzim seperti tripsin, dipase II dan 

kombinasi antara tripsin dengan EDTA. Setelah penambahan enzim 

digestif, AEC diisolasi dengan metode sentrifugasi (Niknejad et al., 

2008) 

 

 

Gambar 2.3 Struktur skematik dari foetal membrane (Niknejad et al., 

2008) 

2.3.5 Perolehan Amniotic Membran Stem Cell Metabolite Product 

Pengambilan Amniotic Membran Stem Cell Metabolite 

Product dimulai setelah bayi lahir. Setelah pemotongan 

umbilical cord, plasenta dan umbilical cord diletakkan di 

wadah stainless steel yang steril. Membran amnion kemudian 
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dipisahkan dari korion kemudian dilakukan pencucian 

menggunakan phospat buffer saline (PBS) sebanyak tiga kali 

untuk menghilangkan darah yang tersisa lalu direndam dalam 

larutan ringer laktat yang mengandung 2,5µg/ml gentamisin 

dan 1000 U/ml amfoterisin B selama 20 menit.  

Membran amnion dipotong dipotong dengan pisau 

menjadi potongan halus dengan ukuran kurang lebih 2x2 cm2 

kemudian ditambahkan tripsin 0,25% dan disentrifugasi 

dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit pada temperatur 

4⁰C. Supernatan dibuang setelah proses sentrifugasi selesai. 

Proses tersebut dilakukan sebanyak dua kali. Suspensi sel yang 

telah tercerna kemudian ditambah PBS yang mengandung 

kolagenase IV 0,75% mg/ml dan Dnase I 0,075% mg/ml dan 

diinkubasi pada temperature 37⁰C selama 60 menit. Setelah 

penyaringan dengan saringan sel dilakukan sentrifugasi 

kembali selama 5 menit didapatkan sel-sel yang diperlukan 

untuk kultur. Sel-sel tersebut di kultur pada plate berlapis 

kolagen menggunakan medium Dulbecco (DMEM/F12(1:1) 

(Gibeo BRL, Gaithersburg MD, USA) dan ditambah human 

leukimia inhibitory factor (10mg/ml) dan fetal bovine serum 

(Gibeo BRL). Medium kultur diganti setiap 3 hari, sampai 

didapatkan proporsi kepadatan kultur sel 80%. Setelah itu 

dilakukan pemisahan sel dengan menggunakan tripsin. Sel 

dapat ditanam kembali pada medium kultur yang baru. 
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Medium kultur yang berisi AMSC-MP kemudian 

disentrifugasi dengan kecepatan 100 rpm selama 10 menit. 

Medium kemudian dicuci menggunakan PBS dan didiamkan 

selama 24 jam dan akhirnya didapatkan medium kultur (filtrat) 

yang berisi AMSC-MP yang tidak mengandung antibiotik.  

 

2.4 Metode Freeze Dried  

Industri farmasi sering menggunakan Teknik freeze 

drying untuk meningkatkan waktu paruh dari produk-produk 

farmasetis seperti vaksin dan produk biologis. Ketidakstabilan 

dari molekul protein menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti 

karena protein memiliki berat molekul yang besar serta 

keberagaman kandungan di dalam protein sehingga protein 

memiliki struktur yang lebih kompleks daripada obat kimia 

konvensional. Paparan terhadap gangguan yang datang dari 

lingkungan seperti pH yang ekstrim, suhu tinggi, cahaya, 

solven organik dapat menyebabkan instabilitas dari protein 

dengan demikian dibutuhkan strategi untuk meningkatkan 

stabilitas dari protein. Teknik pengeringan yang digunakan 

bertujuan untuk memproses protein dengan mengurangi kadar 

airnya sehingga didapatkan protein yang lebih stabil. Protein 

dalam bentuk solid cenderung tidak mudah terdenaturasi 

selama penyimpanan pada suhu ruang kurang dari 25⁰ Celsius 
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karena tidak adanya molekul air yang akan memobilisasi 

protein sehingga terdenaturasi secara fisika maupun kimia. 

Teknik freeze drying atau dikenal juga dengan teknik 

lyophilisasi adalah proses yang bertujuan untuk 

menghilangkan kandungan air di dalam suatu produk. Proses 

freeze drying I adalah proses pembekuan suatu bahan setelah 

bahan diletakkan di suatu kondisi vakum sehingga 

memungkinkan suatu bahan tersublimasi dari fase padat 

menjadi gas tanpa mengganggu fase cairnya. Proses freeze 

drying dilakukan pada suhu dan tekanan di bawah triple point 

untuk memungkinkan terjadinya proses sublimasi, sehingga 

proses freeze drying sesuai untuk bahan-bahan yang 

termolabil. Proses freeze drying meliputi proses freezing, 

primary drying dan secondary drying untuk menghasilkan 

produk akhir dengan kelembaban yang diinginkan. Proses 

freezing adalah proses membekukan bahan agar dicapai 

kondisi yang memungkinkan untuk proses pengeringan pada 

suhu rendah. Proses selanjutnya adalah proses dimana bahan 

diletakkan di bawah vacuum. Pada fase ini solven dari produk 

akan menguap dan tersublimasi tanpa mempengaruhi bentuk 

cairnya. Fase selanjutnya adalah pemberian panas untuk 

mempercepat proses sublimasi, dilanjutkan dengan proses 

kondensasi dimana pengkondenser akan menghilangkan 

kelembaban dari vacuum chamber dengan cara 
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mengembalikan bentuk awal bahan menjadi padat dan 

mengakhiri proses pengeringan.  

 

Gambar 2.4 Tahapan proses Freeze dried (Nireesha et al., 2013). 

 

2.5 Sistem Penghantaran Obat Secara Topikal 

2.5.1 Definisi  

Sistem penghantaran obat adalah suatu sistem yang didesain 

untuk menghantarkan obat/bahan aktif ke bagian tubuh yang 

diinginkan. Pasien cenderung menginginkan suatu sistem penghantaran 

yang minim rasa sakit dan mudah digunakan seperti obat-obat enteral 

ataupun obat-obat yang langsung diaplikasikan penggunaannya ke 

kulit. Kulit merupakan organ terluas pada tubuh manusia dan dengan 

demikian kulit berpotensi sebagai organ yang mampu menghantarkan 

obat atau bahan aktif. Sistem penghantaran obat secara topikal 

bertujuan untuk memberikan efek lokal maupun sistemik tergantung 

tujuan penggunaannya (Bhowmik et al., 2012; Kaur et al., 2016). 

2.5.2 Rute Penetrasi  

a. Rute Apendageal  

Rute appendageal memfasilitasi permease molekul melalui 

kelenjar keringat dan kelenjar rambut dengan kelenjar sebasea 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PENAMBAHAN SPACE... RIA HANISTYA



37 

 

 
 

yang terkait. Apendages memiliki saluran yang tersambung 

langsung ke barier stratum korneum. Penelitian menunjukkan 

bahwa kelenjar sebasea dan kelenjar rambut meliputi 0,1% dari 

seluruh permukaan kulit tubuh manusia. Otberg et al 

menunjukkan bahwa jumlah kelenjar, diameter kelenjar dan 

volume follicular sangat penting dipertimbangkan pada 

penghantaran obat melalui bagian apendages. Bagian kening 

manusia terdiri dari 137mm2/cm2 kelenjar infundibula atau 

kurang lebih sebanyak 13,7% dari keseluruhan luas kening 

manusia terdiri dari kelenjar (Trommer., 2005).  

b. Rute Transelular 

 Rute penembusan obat melalui rute transelular meliputi 

penembusan obat melalui korneosit. Korneosit mengandung 

keratin yang terhidrasi menciptakan lingkungan yang hidrofilik 

sehingga obat dapat menembus. Rute transelular membutuhkan 

tidak hanya berpartisi dan berdifusi melewati susunan keratin tapi 

juga melewati lipid interselular (Trommer., 2005). 

c. Rute Interselular 

 Rute interselular meliputi difusi obat melewati matriks 

lipid yang lebih dalam. Rute ini memiliki hambatan berupa 

susunannya yang menyerupai susunan sel pada stratum korneum 

dan lapisan interselular merupakan lapisan bilayer sehingga obat 

harus berpartisi dan berdifusi meliputi lapisan aqueous dan 
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lapisan lipid secara berulang kali. Rute ini merupakan rute yang 

banyak digunakan oleh molekul kecil yang tidak bermuatan dan 

berpenetrasi masuk ke kulit (Trommer., 2005). 

 
Gambar 2.5 Rute penembusan obat melalui kulit (Trommer., 2005).  

   

2.5.3 Gel  

a. Definisi 

Gel merupakan sistem semisolid yang terdiri atas baik 

suspensi yang terbentuk atas partikel kecil inorganik atau partikel 

besar organik yang terinterpenetrasi oleh cairan. Gel 

diklasifikasikan menjadi dua sistem, yaitu gel dua fase dan gel 

satu fase. Menurut USP gel dua fase adalah gel aluminium 

hidroksida. Jika gel dua fase tersebut memiliki partikel terdispersi 

dengan ukuran yang besar maka disebut dengan bentonit magma. 

Gel dan bentonit magma bersifat tiksotropik, membentuk 

semisolid ketika didiamkan dan menjadi likuid ketika terjadi 

agitasi. Gel satu fase mengandung makromolekul yang 

terdistribusi secara merata di dalam cairan. Sediaan gel sebelum 

digunakan harus dikocok untuk memastikan homogenitasnya.  
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b. Keuntungan Sediaan Gel 

 Kelebihan sediaan gel adalah dapat memberikan sensasi 

dingin pada kulit saat digunakan, penampilan sediaan yang jernih 

dan elegan pada pemakaian di kulit setelah kering meninggalkan 

film tembus pandang, elastis, daya lekat tinggi yang tidak 

menyumbat pori sehingga pori tidak terganggu; mudah dicuci 

dengan air, pelepasan obatnya baik, kemampuan penyebarannya 

pada kulit baik (Lachman, et al.,1989) 

c. Karakteristik Gel  

1. Pemeriksaan Organoleptis 

Pengujian organoleptis gel AMSC-MP secara visual 

meliputi warna, bau, dan bentuk sediaan. Spesifikasi gel 

yang diinginkan yaitu: 

a. Warna    : Bening/ tidak berwarna 

b. Bau   : Tidak berbau 

c. Bentuk sediaan  : Gel homogen yang tidak 

terlalu kental atau terlalu encer serta mudah 

diaplikasikan pada kulit. 

2. Pengukuran pH sediaan dilakukan untuk mengetahui pH 

sediaan yang dihasilkan dan untuk menghindari reaksi-

reaksi yang merugikan kulit seperti iritasi kulit karena pH 

sediaan tidak sesuai dengan pH fisiologis kulit. Persyaratan 

pH sediaan adalah 4,5-6,5 dimana masuk dalam rentang pH 

fisiologis kulit (Tranggono, 2007) 
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3. Viskositas berkaitan dengan konsistensi. Viskositas harus 

dapat membuat sediaan mudah dioleskan dan 

dapat menempel pada kulit. Sediaan dengan konsistensi 

yang lebih tinggi akan berpengaruh pada aplikasi 

penggunaannya. Nilai viskositas sediaan gel pada 

umumnya adalah berkisar 12.000-20.000 cPs (Zulkarnain 

dkk., 2013) 

4. Pemeriksaan daya sebar mengetahui kemampuan menyebar 

dari sediaan saat diaplikasikan ke kulit. Daya sebar suatu 

sediaan gel dapat dikatakan baik apabila gel dapat dengan 

mudah dioleskan pada kulit tanpa penekanan yang kuat 

dengan jari-jari tangan. Kemampuan daya sebar berkaitan 

dengan seberapa luas permukaan kulit yang kontak dengan 

sediaan ketika diaplikasikan Semakin mudah diaplikasikan ke 

permukaan kulit maka gel yang kontak dengan permukaan kulit 

semakin luas dan zat aktif akan terdistribusi dengan baik. 

Pengujian ini dilakukan pada semua formula sehingga perlu 

digunakan salah satu titik penambahan beban untuk 

membandingkan luas sebaran masing masing formula.  

Persyaratan daya sebar yang baik adalah dengan 

pertambahan luas 4,0-5,6 cm (Grag et al. ,2002; Oktaviasari 

et al., 2017) 

5. Pemeriksaan homogenitas dilakukan untuk mengetahui 

homogenitas dari sediaan yang ditunjukkan dengan tidak 

terdapat butiran-butiran kasar atau pembentukan agregat 
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dalam sediaan. Metode pemeriksaan homogenitas yang 

diamati adalah keseragaman warna dan adanya partikel 

kasar atau agregat yang terbentuk (Chen et al., 2014) 

 

2.6 Penetration Enhancer 

2.6.1 Definisi  

Keberhasilan dari suatu penghantaran sediaan obat secara 

topikal bergantung pada kemampuannya untuk secara efektif 

menghilangkan hambatan-hambatan biologis yang ada. Kulit sendiri 

merupakan suatu hambatan biologis bagi penghantaran obat secara 

topikal. Hanya obat-obat ataupun bahan aktif dengan karakteristik 

seperti molekul bersifat hidrofilik dengan berat molekul kurang dari 

500 Da dan log P 1-4 yang akan mudah menembus kulit. Obat-

obatan atau bahan aktif yang tidak memiliki karakteristik di atas 

akan memerlukan enhancer agar dapat menembus lapisan kulit. 

Enhancer dapat berupa enhancer yang bersifat fisik maupun kimia. 

Enhancer yang bersifat fisik dapat berupa penggunaan microneedles, 

iontophoresis maupun secara kimia dengan menggunakan bahan-

bahan yang dapat merubah struktur stratum korneum (Prautznitz et 

al., 2012). 
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2.6.2 Tipe Enhancer 

a. Chemical Enhancement  

Enhancer kimia meliputi bahan-bahan yang berinteraksi dengan 

matriks lipid dari stratum korneum yang kemudian mengganggu 

struktur nano dari stratum korneum sehingga meningkatkan 

permeabilitas. Keuntungan utama dari penggunaan enhancer kimia 

adalah seringkali biayanya murah, dapat dicampurkan dengan 

formulasi patch atau formulasi sediaan topikal lainnya dan tidak 

membutuhkan alat-alat khusus yang kompleks yang menggunakan 

baterai. Sedangkan kerugian penggunaan chemical enhancer adalah 

adalah seringnya chemical enhancer dikaitkan dengan iritasi kulit 

atau toksisitas ketika digunakan pada dosis tinggi dan bila digunakan 

dalam jangka waktu yang panjang. Enhancer kimia digunakan untuk 

meningkatkan permeabilitas molekul yang secara umum telah dapat 

berpenetrasi dengan baik namun secara umum tidak memberikan 

hasil yang signifikan terhadap penetrasi dari molekul jenis baru 

seperti bahan aktif yang sangat larut air, makromolekul seperti 

protein, obat-obatan yang berbasis gen dan vaksin. 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. Ketika teroklusi 

selama 24 hingga 48 jam, korneosit akan mengembang, ruang 

interselular melebar dan jaringan lacunar akan membuka. 

Pembukaan lacunar ini memicu sambungan dalam suatu sistem yang 
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diskontinyu untuk menciptakan pori pada stratum korneum sehingga 

molekul yang bersifat nonpolar maupun polar dapat menembus. 

Solven seperti etanol, methanol, kloroform dan aseton serta 

surfaktan dapat menghilangkan barrier dari lipid atau juga 

mempengaruhi struktur bilayer sehingga meningkatkan 

permeabilitas stratum korneum (Prautznitz et al., 2012). 

b. Biochemical Enhancement  

Metode biokimia telah digunakan untuk meningkatkan 

permeabilitas dari matriks lipid stratum korneum sehingga secara 

langsung berpengaruh terhadap permeabilitas kulit melalui 

perubahan pada metabolisme lipid. Sebagian besar penelitian 

memfokuskan pada peptid yang dipercaya mampu merubah dan 

berpenetrasi masuk ke lipid stratum korneum. Polyarginin 

menunjukkan kemampuan untuk mentransport molekul yang 

melekat padanya untuk menembus stratum korneum ke viable 

epidermis dan dermis. Peptida lainnya diidentifikasi menggunakan 

phage display screening bertujuan untuk masuk ke jalur 

penghantaran transfolikular tanpa perlu perlekatan molekul yang 

akan dihantarkan. Magainin, sebuah peptide alami yang berperan 

dalam pembentukan pori diketahui dapat meningkatkan 

permeabilitas kulit dengan cara interaksi langsung terhadap lipid 

stratum korneum dan perubahan pada struktur lipidnya. Enhancer 

biokimia bekerja dengan cara menghambat respon metabolik secara 

in vitro sehinga menunda kembalinya barier lipid ke bentuk awalnya. 
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Hal tersebut diperoleh dengan cara mempengaruhi critical molar 

ratio dari lipid stratum korneum atau dengan menginduksi 

diskontinuitas dari sistem bilayer lamellar (Prautznitz et al., 2012). 

c. Physical Enhancement 

Peningkatan penghantaran secara fisik sebagian besar 

membutuhkan alat agar dapat menghantarkan berbagai jenis molekul 

obat seperti makromolekul atau bahan aktif yang memiliki molekul 

dengan sifat yang sangat larut air. Salah satu metodenya adalah 

menggunakan teknik stripping. Teknik stripping adalah metode 

yang sederhana yang banyak digunakan untuk menghilangkan 

stratum korneum dengan dengan cara pengaplikasian berulang-

ulang adhesive tape atau perekat cyanoacrylate. Metode stripping 

menghilangkan baik korneosit ataupun lipid ekstraselular sehingga 

mempersingkat jalur yang akan ditempuh molekul ke lapisan kulit 

yg diinginkan. Metode stripping ini tidak dapat digunakan pada 

manusia karena perlu berulang kali pengulangan untuk 

menghilangkan stratum korneum sehingga mengakibatkan iritasi 

dan inflamasi. Dengan demikian dikembangkan alat-alat baru yang 

mampu meningkatkan permeabilitas stratum korneum sehingga 

penetrasi molekulnya meningkat. Ionthoporesis dan teknik 

elektroporasi merupakan alat elektrik yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan penghantaran obat atau makromolekul melalui 

stratum korneum (Prautznitz et al., 2012).  
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2.7 Tinjauan Bahan  

a. SPACE-Peptide 

 

Gambar 2.6 Struktur dari SPACE-Peptide (Chen et al., 2013). 

Hsu and Mitragotri mengidentifikasi SPACE-Peptide (skin permeating 

and cell entering peptide) dengan susunan protein ACTGSTQHQ. 

Penelitan menunjukkan bahwa SPACE-Peptide berpenetrasi dengan 

baik ke dalam dermis dari babi dan manusia. Selain itu SPACE-Peptide 

juga berpenetrasi dengan baik ke dalam berbagai macam sel seperti 

keratinosit, fibroblast dan sel endothelial. Penelitan menggunakan 

SPACE-Peptide sebagai enhancer yang berkonjugasi pada 

penghantaran si-RNA pada pengobatan atopik dermatitis menunjukkan 

adanya penghantaran si-RNA yang signifikan melintasi stratum 

korneum dan ke dalam sel membran viabel sehingga memberikan efek 

terapetik terhadap pengobatan gejala penyakit kulit. SPACE-Peptide 

efektif dalam meningkatkan permeasi molekul yang terkonjugasi 

namun tidak dengan pembawa molekul tersebut saat berpenetrasi. 

Mekanisme transpor SPACE-peptide adalah dengan berpenetrasi 

melalui sel, namun percobaan dengan FTIR menggunakan lapisan 
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stratum korneum dari manusia yang diisolasi menunjukkan bahwa 

SPACE-Peptide bekerja dengan cenderung merubah struktur dari 

keratin pada korneosit (Chen et al., 2013). 

b. Carbopol 940 

 

Gambar 2.7 Struktur dari Carbopol (Rowe et al., 2009). 

Carbopol atau carbomer banyak digunakan dalam sediaan sebagai 

peningkat viskositas ataupun sebagai suspending agent. Carbopol 

digunakan secara luas pada formulasi sediaan krim, ointment ataupun 

gel. Rentang konsentrasi Carbopol ketika digunakan sebagai gelling 

agent adalah 0,5%-2,0%. Carbopol berbentuk serbuk berwarna putih, 

higroskopis serta memiliki bau yang khas (Rowe et al., 2009).  

c. Phenoxyethanol  

 

Gambar 2.8 Struktur Phenoxyethanol (Rowe et al., 2009). 

Phenoxyethanol adalah pengawet antimikroba yang digunakan dalam 

kosmetik dan sediaan topikal. Rentang penggunaan phenoxyethanol 
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sebagai pengawet sediaan kosmetik berkisar antara 0,5%-1,0% (Rowe 

et al., 2004).  

d. Gliserin  

 

Gambar 2.9 Struktur Gliserin (Rowe et al., 2009). 

Gliserin adalah cairan kental/ tidak berwarna, tidak berbau dan bersifat 

higroskopis. Gliserin digunakan secara luas pada formulasi sediaan 

oral, tetes telinga, tetes mata, parenteral dan sediaan topikal. Pada 

formulasi sediaan topikal dan kosmetika, gliserin digunakan sebagai 

humektan dan juga emolien. Konsentrasi yang disarankan untuk 

gliserin sebagai humektan adalah kurang dari 30 persen (Rowe et al., 

2009). 

e. Trietanolamin 

 

Gambar 2.10 Struktur Trietanolamin (Rowe et al., 2009). 

Trietanolamin merupakan cairan kental tidak berwarna hingga 

berwarna pucat kekuningan dan memiliki bau sedikit seperti amoniak. 

Trietanolamin dalam formulasi sediaan farmasi digunakan sebagai 
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alkalizing agent atau bahan yang digunakan untuk meningkatkan 

kebasaan dari sediaan (Rowe et al., 2009).  

 

2.8 Evaluasi Mutu Sediaan Kosmetik 

 Sediaan kosmetik pada dasarnya sama seperti sediaan farmasi 

pada umumnya, mulai dari formulasi, pembuatan hingga penjaminan 

mutu sediaan. Sebelum sediaan kosmetik dibuat, perlu dilakukan 

perencanaan dan pengujian terlebih dahulu dengan memperhatikan 

aspek farmasetik yang meliputi efektivitas, stabilitas, keamanan dan 

aseptabilitas.  Sediaan kosmetik yang baik mengikuti kaidah efektif, 

stabil, aman dan aseptabel. Sediaan kosmetik dikatakan efektif 

apabila sediaan tersebut menimbulkan efek sesuai dengan klaim 

yang dicantumkan; stabil secara fisik, kimia dan mikrobiologis; 

aman apabila tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan 

seperti menimbulkan iritasi dan sensitisasi; serta aseptabel bila 

sediaan tersebut dapat diterima konsumen karena kenyamanannya 

saat pengaplikasian, Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan 

adalah bahan aktif sediaan kosmetik sebaiknya tetap berada dalam 

kulit, berpenetrasi cukup dalam namun tidak terlalu dalam sampai 

ke sistemik. Penetrasi hendaknya menimbulkan efek kosmetik 

bukan efek farmasetik (Muller et al.,2002) 
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a. Uji Stabilitas Fisik 

Stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk obat 

atau kosmetik untuk   bertahan   dalam   batas   spesifikasi   yang   

ditetapkan   sepanjang   periode penyimpanan dan penggunaan 

untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian   

produk   tersebut.   Sediaan   obat/kosmetika   yang   stabil   adalah   

suatu sediaan   yang   masih   berada   dalam   batas   yang   dapat   

diterima   selama   periode penyimpanan dan penggunaan, dimana 

sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya pada saat 

dibuat. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk 

mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan 

yang dimilikinya pada saat dibuat (identitas, kekuatan, kualitas, 

kemurnian) dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode 

penyimpanan dan penggunaan (shelf-life) (Joshita, 2008). 

Stabilitas suatu produk ditunjang oleh dua hal yaitu kestabilan isi 

kandungan dan interaksi antara isi kandungan dengan wadah. 

Stabilitas produk yaitu stabilitas dari produk yang disimpan dalam 

wadah inert dan tidak permeabel yang tidak berinteraksi dan 

sepenuhnya melindungi produk dari atmosfir. Stabilitas produk-

wadah termasuk semua interaksi yang mungkin terjadi antara 

produk dari wadah misalnya absorpsi konstituen wadah oleh 

produk, korosi atau efek produk, korosi atau efek buruk lain dari 

produk dari wadah (Djajadisastra, 2004). Jenis   stabilitas   yang   

umum   dikenal   adalah   stabilitas   kimia, fisika dan mikrobiologi. 
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Stabilitas   kimia   adalah   kemampuan   suatu   sediaan   untuk 

mempertahnkan keutuhan kimiawi dan potensi zat aktif yang 

tertera pada etiket dalam batasan spesifikasi sedangkan stabilitas   

fisika   adalah   kemampuan   suatu   sediaan   untuk 

mempertahankan pemerian, rasa, keseragaman, kelarutan, dan 

sifat fisika lainnya. Ketidakstabilan kimia sediaan ditandai dengan 

berkurangnya konsentrasi zat aktif karena   terjadi   reaksi   atau   

interaksi   kimia, terjadi   reaksi   atau   interaksi   kimia, rusaknya 

eksipien karena hidrolisis dan reaksi sejenis serta pembentukan 

senyawa lain. Ketidakstabilan fisik sediaan ditandai dengan 

adanya pemucatan warna atau munculnya warna, timbul bau, 

perubahan atau pemisahan fase, pecahnya emulsi pengendapan 

suspensi (caking), perubahan konsistensi, pertumbuhan kristal 

atau perubahan bentuk kristal, terbentuknya gas dan perubahan 

fisik lainnya. Kestabilan fisik emulsi atau suspensi dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan   

kimia   dari   emulgator, suspending   agent, antioksidan, pengawet   

dan bahan aktif. Ketidakstabilan mikrobiologi sediaan ditandai 

dengan pertumbuhan mikroorganisme   yang   tampak   maupun   

tidak   tampak   seperti   Aspergillus niger, Candida albicans, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Eschericia 

coli, yang mencemari produk pada waktu pembuatan 

(Djajadisastra, 2004). 
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b. Uji Efektivitas 

Efektivitas sediaan kosmetik secara topikal diawali dengan 

proses pelepasan bahan aktif dari basisnya setelah sediaan 

diaplikasikan pada permukaan kulit. Bahan aktif yang telah lepas 

dari basisnya akan berinteraksi dengan permukaan kulit dan segera 

berpenetrasi ke dalam stratum korneum. Proses penetrasi terjadi 

apabila sediaan tersebut diinginkan memberikan efek di dalam 

lapisan kulit. Pengujian efektivitas sediaan kosmetik dapat 

dilakukan secara in vivo dan in vitro.  

1. Uji Penetrasi in Vitro  

Uji penetrasi secara in vitro biasa digunakan sebagai prosedur 

skrining untuk mengetahui parameter fisikokimia seperti 

koefisien partisi, koefisien difusi dan fluks (OECD, 2010). 

Keuntungan dari metode ini adalah kondisi dari eksperimen 

dapat dikontrol seperti kulit dan alat uji, namun metode ini hanya 

mampu memberikan sedikit informasi mengenai metabolism, 

distribusi dan aliran darah terhadap permeasi (Brain et al., 2002) 

2. Uji Penetrasi in Vivo 

Metode ini dapat memberikan informasi yang baik dalam 

absorbsi kulit dan juga memungkinkan dilakukannya penentuan 

penetrasi bahan uji melalui kulit ke dalam kompartemen 

sistemik. Keuntungan dari metode ini adalah menggunakan 

sistem fisiologis dan metabolic utuh menggunakan spesies 

umum untuk banyak studi toksisitas dan dapat dimodifikasi 
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untuk digunakan pada spesies lain. Kerugiannya adalah 

penggunaan binatang hidup, membutuhkan bahan radiolabeled, 

kesulitan dalam menentukan fase penyerapan awal dan 

perbedaan permeabilitas spesies yang digunakan dengan kulit 

manusia (OECD, 2010) 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penetrasi ke dalam 

kulit yaitu fisiologi, fisikokimia bahan obat dan faktor dari bahan 

pembawa:  

1. Fisiologi kulit  

a. Umur kulit  

Semakin bertambahnya umur maka permeabilitas kulit 

akan berkurang karena aliran darahnya semakin menurun 

sehingga penghantaran obat menuju target berkurang.  

b. Kondisi kulit  

Kerusakan pada kulit seperti iritasi, kekeringan, reaksi 

alergi, abrasi, radang, dapat melukai sel pelindung dan 

menyebabkan penetrasi ke dalam kulit akan meningkat. 

c. Anatomi kulit  

Perbedaan anatomi kulit seperti ketebalan kulit, struktur 

kulit akan menyebabkan perbedaan penetrasi 

dikarenakan penetrasi dipengaruhi oleh anatomi dan 

tebalnya lapisan membran. 

d. Hidrasi kulit  
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Hidrasi mempengaruhi jaringan kulit secara fisik dan 

akan mengubah koefisien difusi dari bahan  

e. Aliran darah  

Apabila aliran darah meningkat maka bahan obat yang 

menuju sistemik akan meningkat. Apabila terjadi 

penyempitan pembuluh darah yang akan menuju dermis 

maka kecepatan penetrasi kulit akan menurun (Putranti et 

al., 2016) 

f. Temperatur kulit  

Kecepatan penetrasi obat melalui kulit dapat berubah 

apabila tubuh mengalami peningkatan temperature. 

Temperatur akan meningkat pada keadaan oklusif. Pada 

keadaan oklusif, air pada kulit tidak dapat menguap dan 

mengakibatkan hidrasi sehingga aliran darah pada 

lapisan dermal akan meningkat (Putranti et al, 2016). 

2. Sifat fisikokimia bahan aktif  

a. Koefisien partisi  

Koefisien partisi merupakan perbandingan antara 

konsentrasi obat dalam stratum korneum dengan kadar 

obat dalam pembawa. Apabila koefisien partisi besar, 

maka obat akan lebih larut dalam pembawa. Apabila 

koefisien partisi kecil, maka obat akan lebih larut di 

dalam stratum korneum daripada di dalam pembawa obat 
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sehingga kadar obat di dalam stratum korneum besar 

(Sinko et al, 2011) 

b. Kelarutan obat  

Kelarutan bahan obat di dalam air akan menentukan 

konsentrasi yang terabsorbsi. Semakin banyak bahan 

obat dalam keadaan terlarut maka semakin besar pula 

kemampuan bahan obat menembus membran.  

c. Koefisien difusi  

Koefisien difusi menunjukkan kemampuan obat 

berpenetrasi ke dalam stratum korneum. Biasanya 

koefisien difusi obat dalam stratum korneum sangat 

rendah karena pergerakan molekul obat yang sangat 

lambat (Barry, 2002). 

d. Bentuk dan ukuran partikel  

Ukuran partikel yang kecil dan berbentuk spheris akan 

menyebabkan struktur antar partikel menjadi rapat 

sehingga menyebabkan peningkatan oklusifitas yaitu air 

tertahan di stratum korneum yang menyebabkan hidrasi 

dan swelling sehingga bahan obat mudah masuk.  

e. Pengaruh pembawa  

Pembawa juga dapat mempengaruhi penetrasi bahan 

aktif ke dalam kulit karena sebagian besar bahan dalam 

suatu formulasi merupakan bahan pembawa. Adanya 

interaksi antara bahan aktif dengan pembawa dapat 
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mempengaruhi penetrasi karena afinitas yang kuat antara 

bahan obat dengan pembawa menyebabkan bahan obat 

sulit dilepaskan dari basisnya sehingga jumlah bahan 

obat dalam stratum korneum menurun.  

3. Uji Kerapatan Kolagen  

Kolagen merupakan golongan protein yang menyusun sekitar 

20-25% dari seluruh protein tubuh. Tiap serat kolagen mengandung 

tropocollagen. Setiap tropocollagen terdiri dari tiga rantai polipeptida 

yang tersusun triple helix. Kolagen dapat dikategorikan sebagai fibril 

forming, fibril associated dan networkforming, ada juga collagen-like 

protein sebagai kategori tambahan. Pada dermis kulit normal terdiri 

dari 80% tipe I dan 25% tipe 3. Serat kolagen tersusun atas subunit-

subunit tropocollagen dimana susunan rantai asam amino alfa akan 

menentukan tipe kolagen, sedikitnya terdapat 20 tipe kolagen. Kedua 

tipe kolagen tersebut termasuk dalam fibril forming collagen dan 

merupakan serat yang fleksibel dan mempunyai daya regang yang 

besar dan kuat. Kolagen ini berwarna putih oleh sebab itu dikenal juga 

dengan serat putih. Kolagen pada jaringan ikat berdiameter lebih kecil 

dan hampir tak berwarna jika tidak diwarnai.  

c. Uji Iritasi  

Keamanan penggunaan obat adalah merupakan salah satu syarat obat 

tersebut dapat digunakan. Sediaan yang digunakan secara topikal 

keamanannya dapat ditunjujjan dengan tidak adanya iritasi. Iritasi 

adalah keadaan peradangan atau reaksi alergi yang menyakitkan dan 
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dapat menyebabkan kerusakan sel pada kulit. Agen penyebab iritasi 

disebut dengan iritan yang dapat berasal dari zat kimia seperti fenol 

atau capsaicin, rangsangan mekanik, termal dan radiasi UV. Iritasi 

umumnya ditandai dengan kemerah-merahan pada kulit.  

Pemeriksaan iritasi kulit dapat dilakukan dengan pengamatan 

hispatologi. Pemeriksaam iritasi kulit dengan pengamatan hispatologi 

dilakukan dengan studi jaringan secara mikroskopis dengan 

menggunakan mikroskop cahaya. 

 

2.9 Tinjauan Kulit Tikus  

Untuk uji penetrasi secara in vitro dan in vivo menggunakan membran 

kulit dapat digunakan membran kulit dari tikus, babi, ular maupun 

manusia. Penggunaan membran kulit manusia akan lebih 

mencerminkan keadaan sebenarnya bila obat digunakan pada 

manusia. Akan tetapi, membran kulit hewan lebih sering digunakan 

sebagai model untuk memperkirakan absorbs obat pada kulit manusia. 

Kulit tikus lebih sering digunakan karena alasan efisien. Tikus 

umumnya memiliki jumlah kelenjar keringat yang sedikit tetapi 

memiliki folikel rambut yang lebih banyak dari manusia. Beberapa 

bahan kimia dapat terikat kuat pada keratin rambut, sehingga jumlah 

bahan aktif yang dapat mencapai stratum korneum dapat berkurang 

dan mengurangi bahan aktif yang tersedia untuk diabsorbsi. Oleh 

sebab itu sebelum lapisan kulit diambil, rambut tikus dicukur terlebih 

dahulu. Meskipun ketebalan kulit tikus dan kulit manusia berbeda tapi 
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permeabilitas kulit tikus menyerupai kulit manusia. Bila terjadi 

peningkatan penetrasi dan permeabilitas pada kulit tikus, diperkirakan 

terjadi pula peningkatan pada kulit manusia (Bronaugh and Maibach, 

2005). Perbedaan letak kulit mempengaruhi permeabilitas kulit tikus. 

Ketebalan kulit pada bagian perut lebih tipis daripada bagian 

punggung. 
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