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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

 Amniotic Membran Stem Cells Metabolite Product (AMSC-MP) 

adalah salah satu bahan aktif yang dapat digunakan untuk mengurangi efek 

yang disebabkan oleh photoaging. AMSC-MP memiliki prospek yang bagus 

terhadap terapi sel dan pengobatan regeneratif dibandingkan dengan 

mesenchymal stem cells karena AMSC-MP dihasilkan dalam jumlah yang 

banyak dan mudah didapatkan. Medium terkondisi dari AMSC mengandung 

beberapa growth factors dan sitokin yang dapat meningkatkan proliferasi dan 

migrasi dari dermal fibroblast serta meningkatkan kolagen sintesis di dalam 

fibroblast. Sebagian besar growth factor yang terkandung dalam medium 

AMSC merupakan makromolekul hidrofilik berukuran kurang lebih 20 kDa 

yang mana karena ukurannya sulit menembus stratum korneum (Rosita et al., 

2018).  

Pada penelitiannya, Rosita et al., menghantarkan makromekul di 

dalam AMSC-MP dengan cara menggunakan microneedles. Penggunaan 

microneedles digunakan untuk membantu penetrasi molekul berukuran besar 

masuk ke dalam stratum korneum. Penggunaan microneedles harus dilakukan 

oleh praktisi yang sudah berpengalaman, serta microneedles besar 

kemungkinannya terjadi efek samping berupa swelling dan urtikaria serta 

timbulnya rasa sakit ketika diaplikasikan (Majid, 2014).  

Penelitian kali ini menggunakan AMSC-MP sebagai bahan aktif 

untuk diformulasikan menjadi sediaan gel dengan basis Carbopol 940. 
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Sediaan gel konvensional yang dibuat bertujuan untuk menghindari rasa sakit 

yang dihasilkan ketika menggunakan microneedles. Sediaan gel 

konvensional tidak dapat menghantarkan makromolekul melewati stratum 

korneum sehingga pada penelitian kali ini ditambahkan enhancer SPACE-

peptide. Penambahan enhancer tersebut diharapkan dapat menfasilitasi 

penetrasi makromolekul growth factors dalam AMSC-MP ke dalam stratum 

korneum sehingga dapat memberikan efek sebagai antiaging. 
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3.2 Skema Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

keterbatasan 

Penelitian terdahulu 

Diatasi dengan Penambahan SPACE-

Peptide 

Amniotic Membrane Stem Cell 

Metabolite Product (AMSC-MP) 

AMSC-MP berbentuk 

cair sehingga rentan 

ditumbuhi mikroba 

Mengandung growth factor berupa 

makromolekul dengan ukuran lebih besar 

dari 20 kDa yang dapat meningkatkan 

secara signifikan kolagen sintesis dalam 

fibroblast sehingga berperan dalam 

perbaikan kualitas kulit namun tidak dapat 

berpenetrasi ke stratum korneum. 

 

Kekurangan Kelebihan 

Diatasi dengan 

Dilakukan freeze dried 

Teknik microneedles 
Menimbulkan rasa sakit, muncul 

urtikaria dan bengkak sehingga 

harus dengan pengawasan dokter 

Sediaan Gel Topikal  

Dilakukan 

Formulasi sediaan gel AMSC-MP 

menggunakan  SPACE-peptide. 

Dikembangkan 

Tidak dapat menghantarkan 

makromolekul growth factor 

melewati stratum korneum. 

mempengaruhi susunan keratin α-helix 

dan β-sheets pada stratum korneum 

Gel mudah digunakan 

dan tidak 

menimbulkan rasa 

sakit. 

 

Peningkatan penetrasi AMSC-MP 

ke dalam stratum korneum. 

Menghasilkan  

Peningkatan efektivitas antiaging 

sediaan gel AMSC-MP. 

Menyebabkan 

Gambar 3.1 Bagan kerangka konseptual 
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3.3 Hipotesis Penelitian  

1. Peningkatan konsentrasi SPACE-Peptide tidak mempengaruhi 

karakteristik dan stabilitas fisik (organoleptis, pH, kemampuan daya 

sebar) sediaan gel freeze dried AMSC-MP selama penyimpanan. 

2. Peningkatan konsentrasi SPACE-peptide akan meningkatkan efektivitas 

sediaan gel freeze dried AMSC-MP sebagai antiaging. 

3. Peningkatan konsentrasi SPACE-Peptide tidak mempengaruhi tingkat 

iritasi sediaan gel freeze dried AMSC-MP. 
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