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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Bahan Penelitian  

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini bila tidak lain 

memiliki kemurnian pharmaceutical grade, antara lain AMSC-MP, SPACE-

Peptide, Carbopol 940, Phenoxyetanol, Trietanolamin, Gliserin dan 

Aquadest.  

4.2 Alat Penelitian  

 Neraca Analitik CHYO-JP 160, pH meter Schotz glass mainz tipe CG 

842, mikroskop cahaya Nikon H600L, mikroskop floresens Olympus FX100, 

pelat kaca untuk mengukur daya sebar sediaan, mortir dan stamper serta alat-

alat gelas.   

4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian   

 Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret hingga Oktober 2019. 

Amniotic Membrane Stem Cell-Metabolite Product (AMSC-MP) diproses 

dan diperoleh dari Bank Jaringan RSUD Dr. Soetomo. Formulasi sediaan, 

karakterisasi sediaan dan pengujian stabilitas dilakukan di laboratorium 

farmasetika Fakultas Farmasi Universitas Airlangga; Uji efektivitas dan 

uji iritasi dilakukan di laboratorium hewan Fakultas Farmasi Universitas 

Airlangga; Pengamatan uji penembusan kulit dilakukan di Rumah Sakit 

Khusus Infeksi (RSKI) Surabaya; Pembuatan dan pengamatan preparat 

hispatologi iritasi kulit dilakukan di laboratorium patologi Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Airlangga; Pembuatan preparat 

hispatologi, pewarnaan Mason Trichome dan Hematoxillin-Eosin untuk 
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preparat pengamatan kerapatan kolagen dan jumlah fibroblast dilakukan 

di laboratorium patologi anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga. Pengamatan preparat hispatologi uji kerapatan kolagen dan 

jumlah fibroblast dilakukan di Departemen Patologi Anatomi RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya.  

4.4 Jenis dan Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian yang akan dlakukan adalah penelitian eksperimental 

di laboratorium dan untuk mencapai tujuan penelitian ini maka tahapan 

yang dilakukan adalah: 

1. Analisa kualitatif bahan penyusun formula yaitu AMSC-MP, 

SPACE-Peptide Carbopol 940, Phenoxyethanol, dan TEA.  

2. Pembuatan sediaan gel-AMSC MP.  

3. Uji karakteristik sediaan gel AMSC-MP meliputi: uji organoleptis 

pH, uji daya sebar.  

4. Uji stabilitas fisik sediaan gel AMSC-MP dengan cara 

membandingkan karakteristik sediaan selama 30 hari 

penyimpanan.  

5. Uji efektifitas sediaan gel AMSC-MP yang meliputi uji 

penembusan kulit, uji kerapatan kolagen dan jumlah fibroblast 

serta penentuan tingkat iritasi sediaan dengan melakukan uji 

iritasi. 
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4.5 Variabel dan Definisi Operasional 

4.5.1 Variabel Bebas  

Konsentrasi enhancer SPACE-Peptide yang digunakan dalam 

formulasi sediaan gel AMSC-MP. 

4.5.2 Variabel Tergantung  

Organoleptis, pH sediaan, kemampuan penyebaran, tingkat iritasi, 

kerapatan kolagen, jumlah fibroblast, kedalaman penetrasi dan 

stabilitas sediaan  

4.5.3 Variabel Kendali 

Konsentrasi AMSC-MP, konsentrasi gelling agent, konsentrasi 

TEA, metode pembuatan gel, suhu, jenis dan kondisi kesehatan 

mencit.   

4.5.4 Definisi Operasional Variabel 

1. Sediaan gel adalah sistem semipadat yang pergerakan medium 

pendispersinya terbatas oleh sebuah jalinan jaringan tiga dimensi 

dari partikel-partikel atau makromolekul yang terlarut pada fase 

pendispersi. 

2. Enhancer adalah senyawa yang dapat membantu penetrasi zat aktif 

ke dalam kulit atau permeasi ke dalam kulit. 

3. Gelling agent adalah bahan yang digunakan untuk membentuk 

sistem gel.  
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4. AMSC-MP (Amniotic Membrane Stem Cell Metabolite Product) 

adalah medium terkondisi dari kultur Amniotic Membrane Stem 

Cell yang mengandung berbagai growth factor dan sitokin. 

5. Uji karakteristik fisik sediaan gel AMSC-MP merupakan uji yang 

dilakukan untuk mengetahui karakter sediaan yang terdiri 

organoleptis (warna, bau dan bentuk), pH dan daya sebar. 

6. Uji stabilitas fisik merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui stabilitas sediaan gel AMSC-MP dengan penyimpanan 

sediaan pada suhu ruang di tempat yang terlindung dari cahaya 

matahari selama 30 hari.  

7. Uji efektivitas dalam penelitian ini adalah uji yang dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan sediaan dalam hal penembusan 

kulit dan aktivitas antiaging. 

8. Uji penembusan kulit adalah pengamatan kedalaman penembusan 

kulit dari sediaan gel AMSC-MP secara makroskopis pada kulit 

punggung mencit dengan marker rhodamine B pada menit ke 30, 

60 dan 120.  

9. Uji aktivitas antiaging adalah pengamatan kerapatan serabut 

kolagen dan jumlah fibroblast secara mikroskopis pada kulit 

punggung mencit setelah penggunaan selama 20 hari.  

10. Uji iritasi adalah pengamatan histologi kulit punggung mencit 

setelah pengolesan sediaan setelah 24 jam.  
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4.6 Prosedur P 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Prosedur Pengumpulan Data 

4.6.1 Analisis Kualitatif Bahan  

Pemeriksaan kualitatif bahan penelitian yaitu AMSC-MP, SPACE-

Peptide, Phenoxyethanol, Carbopol 940, Gliserin dan TEA. 

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi Bentuk, warna dan bau. Hasil 

Pemeriksaan kualitatif bahan penelitian 

(AMSC-MP, SPACE-Peptide, Carbopol 

940, Phenoxyethanol, Gliserin, TEA): 

1. Pemeriksaan organoleptis dan 

dibandingkan dengan pustaka 

Pembuatan sistem gel dengan konsentrasi 

AMSC-MP 0,008% 

F1 

AMSC-MP: 

SPACE-Peptide 

1:0 

F2 

AMSC-MP : 

SPACE-Peptide 

1:1 
 

 F3 

AMSC-MP : 

SPACE-Peptide 

1:2 
 

F4 

AMSC-MP : 

SPACE-Peptide 

1:3 
 

Uji Karakteristik 

Sediaan  

- organoleptis  

- pH 

- Daya sebar 

Uji Efektivitas 

dan iritasi 

Sediaan  

Uji Stabilitas Sediaan 

disimpan pada suhu ruang 

selama 30 hari 

pH, daya sebar sediaan dan 

organoleptis  

 

Analisis Statistik 

Gambar 4.1 Skema tahapan penelitian 
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yang diperoleh dibandingkan dengan pustaka dan Certificate of 

Analysis (CoA). 

4.6.2 Formula 

Pada penelitian ini akan dibuat empat formula yang dibentuk dalam 

sediaan gel dengan bahan aktif AMSC-MP. Susunan formula dapat 

dilihat pada tabel: 

Tabel 4.1 Komposisi dan konsentrasi formula yang digunakan 

 

4.6.3 Pembuatan Sediaan Gel  

Sediaan gel AMSC-MP dibuat dengan cara mencampur AMSC-

MP yang sudah dilarutkan di dalam aquademineralisata bebas CO2 

kemudian dicampur dengan SPACE-Peptide. Selanjutnya campuran 

tersebut dicampur dengan basis gel yang sudah dikembangkan.  

4.7 Uji Karakteristik 

a. Penentuan Organoleptis Sediaan  

Pemeriksaan organoleptis sediaan gel freeze dried AMSC-MP 

dilakukan secara visual meliputi pemeriksaan warna, bau, tekstur 

dan konsistensinya. 

Bahan Fungsi  

Konsentrasi Formula (%) (b/b) 

FI FII FIII FIV 

AMSC-MP Bahan 

Aktif 

0,008 0,008 0,008 0,008 

SPACE-

Peptide  
Enhancer 

0 0,008 0,016 0,024 

Basis Gel  Basis - - - - 
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b.  Pemeriksaan pH 

Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter yang 

telah dikalibrasi. Ditimbang 1 gram sediaan lalu diencerkan dengan 

9 ml Aquademineralisata bebas CO2 dan diaduk. Kemudian elektoda 

dimasukkan kemudian diukur pH nya (Ghayah dkk., 2014).  

c. Uji Daya Sebar  

Uji daya sebar sediaan dilakukan menggunakan dua buah pelat 

kaca berukuran 17x20 cm tebal 5 mm dan berat 404,5 g yang salah 

satunya berskala. Ditimbang 1 g sediaan kemudian diletakkan di atas 

lempeng kaca berskala kemudian ditutup dengan lempeng kaca yang 

lainnya. Pada setiap 3 menit setelah penambahan beban diameter 

penyebaran sediaan dicatat. Beban ditingkatkan setiap 10 gram 

sampai diperoleh diameter penyebaran yang konstan (Rosita dkk., 

2010) 

4.8 Uji Stabilitas 

 a. Uji Stabilitas Fisik 

Uji stabilitas sediaan gel AMSC-MP dilakukan dengan metode 

real time stability test. Sediaan akan disimpan pada tempat 

terlindung dari cahaya matahari langsung dan pada suhu ruang 

selama 30 hari dan dilakukan evaluasi terhadap organoleptis 

(visual), pH dan kemampuan daya sebarnya setiap 7 hari. Hasil 

yang diperoleh dibandingkan dengan karakteristik sediaan awal 

hari ke 0 (Hu et al., 2006). 
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4.9 Uji Efektivitas  

A. Preparasi Hewan Coba  

a. Jenis Hewan Coba  

Hewan coba yang digunakan adalah Mus musculus balb/c yang 

memiliki kriteria sebagai berikut:  

- Kriteria inklusi: mencit jantan usia 6-7 minggu, berat 30-40 

gram, sehat, tidak cacat dan tidak luka.  

- Kriteria ekslusi: terdapat penyakit penyerta, terjadi 

pendarahan kulit, mati sebelum diteliti. 

b. Kelompok Uji  

Kelompok uji terdiri dari   kelompok sebagai berikut:  

Kelompok I : Kelompok uji penembusan kulit Formula 1  

Kelompok II : Kelompok uji penembusan kulit Formula 2  

Kelompok III : Kelompok uji penembusan kulit Formula 3  

Kelompok IV : Kelompok uji penembusan kulit Formula 4  

Kelompok V : Kelompok uji kolagen dan fibroblast Formula 1 

Kelompok VI : Kelompok uji kolagen dan fibroblast Formula 2  

Kelompok VII : Kelompok uji kolagen dan fibroblast Formula 3  

Kelompok VIII : Kelompok uji kolagen dan fibroblast Formula 4  

Kelompok IX : Kelompok uji kolagen dan fibroblast kontrol 

tanpa perlakuan 

Kelompok X : Kelompok uji kolagen dan fibroblast kontrol 

dengan paparan sinar UV  
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Kelompok XI : Kelompok uji iritasi Formula I 

Kelompok XII : Kelompok uji iritasi Formula 2  

Kelompok XIII : Kelompok uji iritasi Formula 3  

Kelompok XIV : Kelompok uji iritasi Formula 4  

Kelompok XV : Kelompok uji iritasi kontrol tanpa perlakuan  

c. Besar Hewan Coba  

Pada penelitian ini dilakukan tiga macam uji yang menggunakan 

hewan coba, yaitu uji penembusan kulit, uji aktivitas antiaging 

dan uji iritasi kulit. Perhitungan jumlah hewan coba menggunakan 

rumus Federer sebagai berikut: 

 (t-1) (n-1) ≥ 15 

Keterangan: 

t = banyak taraf perlakuan (t =15)  

n =  jumlah hewan coba yang dibutuhkan untuk penelitian  

(15-1) (n-1) ≥ 15 

14n-14 ≥ 15 

14n ≥ 29 

n ≥ 2,07  

Tiap kelompok ditambah 10% sebagai cadangan yaitu 10%x2 = 0,2 

~ 1 untuk mengantisipasi drop out pada kelompok mencit. Rincian 

jumlah mencit yang dibutuhkan dapat dilihat di tabel 4.3  
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No. 

Jumlah Mencit yang dibutuhkan 

Uji 
Kontrol 

+ 
Kontrol - F1 F2 F3 F4 

1 Uji Penembusan Kulit  - - 3 3 3 3 

2 
Uji Kerapatan kolagen 

dan jumlah fibroblast 
3 3 3 3 3 3 

3 Uji Iritasi  - 3 3 3 3 3 

Total mencit yang dibutuhkan 45 ekor mencit  

 

d. Penyiapan preparat uji penetrasi  

Satu minggu sebelum digunakan, dilakukan pengkondisian pada 

mencit jantan dengan cara karantina dan diberi makan minum 

standar laboratorium. Satu jam sebelum digunakan, mencit jantan 

dibius dengan ketamine (50mg/kgBB) secara intraperitoneal. 

Cukur rambut pada bagian punggung mencit dengan mechanical 

hair clipper dan aplikasikan sampel dengan pewarna rhodamin B 

pada bagian punggung tersebut. Setiap mencit diberi kandang 

khusus agar tidak menyentuh bagian yang diaplikasi sampel. 

Setelah ditunggu selama 2,4, dan 6 jam mencit dikorbankan 

dengan cara dislokasi. Bagian kulit yang diaplikasikan sampel 

dipotong menggunakan cryotome dan diamati pendarannya 

menggunakan mikroskop flouresensi dengan perbesaran 42 kali. 

4.9.1 Uji Kerapatan Kolagen  

Sampel uji diaplikasikan pada bagian punggung mencit yang 

sudah dihilangkan bulunya pada hari ke 1-20 dengan frekuensi 
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sehari dua kali, yaitu 20 menit sebelum dipapar oleh sinar UV dan 

4 jam setelah penyinaran. Pemaparan UV dilakukan setiap 2 hari 

sekali pada hari ke 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19. Pada hari ke 20 

mencit dikorbankan dengan cara didislokasi. Bagian kulit yang 

diaplikasikan sampel dipotong menggunakan mikrotom lalu 

direndam dengan formalin untuk selanjutnya dilakukan 

pewarnaan mason trichome. Preparat diamati menggunakan 

mikroskop cahaya. Kerapatan kolagen dihitung dengan cara 

skoring histopatologi dengan metode skoring: 

Skor 1: kerapatan kolagen rendah apabila diameter serabut 

kolagen lebih kecil dari lebar jarak antara serabut kolagen.  

Skor 2: kerapatan kolagen sedang apabila diameter serabut 

kolagen sama dari jarak antara serabut kolagen.  

Skor 3: kerapatan kolagen tinggi apabila diameter serabut kolagen 

lebih besar dari jarak antara serabut kolagen. 

4.9.2 Uji Iritasi  

Satu jam sebelum digunakan mencit jantan dibius menggunakan 

ketamine secara intraperitoneal. Cukur rambut pada bagian 

punggung mencit menggunakan mechanical hair clipper sampai 

bersih. Aplikasikan sampel pada bagian punggung mencit. Setelah 

24 jam mencit dikorbankan dan diambil bagian punggung yang 

dioleskan sampel. Bagian sampel yang sudah dipotong lalu 

direndam cairan NBF 10% baru kemudian dipotong menggunakan 
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preparat dan diwarnai menggunakan hematoxillin eosin. Preparat 

yang sudah jadi diamati menggunakan mikroskop cahaya.  

4.10 Analisis Statistika 

Data hasil pengamatan skoring kerapatan kolagen pada setiap 

kelompok formula, pada kelompok kontrol tanpa perlakuan dan pada 

kelompok kontrol yang mendapat paparan sinar UV dianalisis 

menggunakan statistika non parametrik metode Kruskall Wallis. Apabila 

hasil α < 0,05; maka ada perbedaan bermakna kerapatan kolagen pada kulit 

mencit antar kelompok. Dan untuk mengetahui mana saja kelompok yang 

memiliki perbedaan bermakna dilanjutkan dengan uji Post Hoc Mann 

Whitney U.  

Data hasil pengamatan skoring iritasi kulit pada setiap kelompok 

formula dan pada kelompok kontrol tanpa perlakuan dianalisis 

menggunakan statistika non parametrik metode Kruskal Wallis. Apabila 

hasil α < 0,05 maka ada perbedaan bermakna efek iritasi pada kulit mencit 

antar kelompok. Dan untuk mengetahui mana saja kelompok yang 

memiliki perbedaan bermakna dilanjutkan dengan uji Post Hoc Mann 

Whitney U. 

Analisis statistika untuk jumlah fibroblast pada setiap kelompok 

formula, pada kelompok kontrol yang menerima perlakuan dan kelompok 

kontrol yang tidak menerima perlakuan dianalisis menggunakan metode 

analisis varian (ANOVA) one way. Apabila hasil yang diperoleh α < 0,05 

maka ada perbedaan yang bermakna jumlah fibroblast pada kulit mencit 

antar kelompok; dan untuk mengetahui mana saja kelompok yang 
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memiliki perbedaan bermakna dapat dilanjutkan dengan uji Post Hoc 

Tukey HSD. 

Analisis statistika untuk uji stabilitas selama 30 hari pada kelompok 

formula 1 hingga 4 dianalisis dengan menggunakan metode analisis varian 

(ANOVA) one way. Apabila hasil yang diperoleh α < 0,05 maka ada 

perbedaan bermakna antar formula dan dapat dlanjutkan dengan uji post 

hoc tukey HSD.   
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