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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian terdahulu terdapat penelitian yang dijadikan acuan 

untuk penelitian oleh penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang 

penulis pilih sebagai acuan penelitian ini, yaitu : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Anisa, 2019 Formulasi Sediaan 

Emulgel Ekstrak Ikan 

Gabus (Ophiocephalus 

striatus) dan Uji 

Efektifitas terhadap 

Luka Sayat pada Tikus 

Pemberian ekstrak ikan 

gabus dengan kadar 

10% memberikan efek 

penyembuhan luka pada 

hari keenam 

Kim et al, 2008 Development of 

polyvynil alcohol-

sodium alginate gel-

matrix-based wound 

dressing system 

containing 

nitrofurazone 

Penggabungan PVA dan 

natrium alginat akan 

meningkatkan elastisitas 

wound dressing 

Fransiska et al., 2018 Karakteristik Film -
Karaginan Dengan 

Penambahan 

Plasticizer Polietilen 

Glikol 

Penambahan PEG 400 

sebagai plasticizer akan 

menurunkan gaya 

antarmolekul sepanjang 

rantai polimer sehingga 

menurunkan kuat tarik 

dan meningkatkan 

kelenturan 

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anisa (2019) menyatakan bahwa 

pemberian ekstrak ikan gabus sebanyak 10% dapat mempercepat proses 

penyembuhan luka sayat pada hari keenam dan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Kim (2008) menyatakan bahwa penggabungan PVA dan 

natrium alginat akan meningkatkan elastisitas wound dressing. Selain itu, 

pada wound dressing juga dibutuhkan plasticizer untuk menurunkan gaya 

antarmolekul sepanjang rantai polimer sehingga menurunkan kuat tarik dan 

meningkatkan kelenturan. Sedangkan pada penelitian ini akan dilakukan 

optimasi formula wound dressing ekstrak ikan gabus menggunakan PVA dan 

Natrium Alginat sebagai polimer, serta PEG 400 sebagai plasticizer. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Luka 

Luka merupakan suatu keadaan dimana terdapat jaringan 

tubuh yang mengalami kerusakan akibat benda tajam, zat kimia, 

gigitan hewan, sengatan listrik, dan lain sebagainya. Ketika jaringan 

tubuh mengalami luka maka terdapat beberapa efek yang 

ditimbulkan seperti pendarahan dan pembekuan darah, hilangnya 

seluruh atau sebagian fungsi organ, kontaminasi bakteri, respon stres 

simpatis, serta kematian sel (Zahriana, 2017). 

2.2.2 Jenis–jenis luka 

Berdasarkan waktu dan proses penyembuhannya, luka dapat 

diklasifikasikan menjadi luka akut dan kronik. Luka akut merupakan 

luka trauma yang biasanya segera mendapat penanganan dan dapat 

sembuh dengan baik bila tidak terjadi komplikasi. Kriteria luka akut 

seperti luka baru, mendadak dan penyembuhannya sesuai dengan 

waktu yang diperkirakan. Contohnya yaitu luka sayat, luka bakar, 

luka tusuk, dan luka operasi (luka jahit). Sedangkan luka kronik 

adalah luka yang berlangsung lama atau sering imbul kembali, 

terjadi gangguan pada proses penyembuhan yang disebabkan oleh 

multifaktor dari penderita. Pada luka kronik gagal sembuh pada 

waktu yang diperkirakan, tidak memiliki respon baik terhadap terapi 

dan memiliki tendensi untuk timbul kembali. Contonya yaitu ulkus 

decubitus, ulkus diabetic, dan ulkus venous (Istiqomah, 2012). 

2.2.3 Mekanisme penyembuhan luka 

Penyembuhan luka adalah suatu bentuk proses untuk 

memperbaiki kerusakan yang terjadi. Penyembuhan luka secara 

alami akan mengalami fase–fase seperti di bawah ini 

(Perdanakususma, 2007): 

1. Fase inflamasi 

Fase inflamasi terjadi pada hari 0–5 proses penyembuhan 

luka. Luka karena trauma atau luka karena pembedahan 

Optimasi Sambung Silang…, Esti Anggita, Fakultas Farmasi UMP, 2020



6 
 

menimbulkan kerusakan jaringan dan mengakibatkan 

perdarahan. Darah akan mengisi daerah cedera dan paparan 

terhadap kolagen menimbulkan degranulasi trombosit. Agregat 

trombosit akan mengeluarkan mediator inflamasi Transforming 

Growth Factor beta 1 (TGF β1) yang juga dikeluarkan oleh 

makrofag. Transforming Growth Factor beta 1 (TGF β1) akan 

mengaktivasi fibroblas untuk mensintesis kolagen 

(Perdanakusuma, 2007). 

Trombosit mengeluarkan prostaglandin, tromboksan, 

bahan kimia dan asam amino tertentu yang mempengaruhi 

pembekuan darah, mengatur tonus dinding pembuluh darah dan 

kemotaksis terhadap leukosit, kemudian terjadi vasokonstriksi 

dan proses penghentian darah (Triyono, 2005). Pembekuan 

darah atau koagulasi memicu munculnya mediator inflamasi 

seperti histamin, prostaglandin dan serotonin yang akan 

berikatan dengan fibrinogen. Fibrinogen akan berubah menjadi 

benang fibrin oleh trombin yang akan membentuk bekuan pada 

luka di kulit (Kumar, 2007). Prostaglandin menyebabkan 

vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah di 

daerah luka. Hal tersebut menimbulkan edema dan nyeri pada 

awal terjadinya luka (Triyono, 2005). Leukosit, neutrofil, dan 

monosit akan menuju bagian luka pada kulit yang telah terjadi 

bekuan fibrin. Polimorfonuklear (PMN) adalah sel pertama yang 

menuju tempat terjadinya luka. Neutrofil akan mengeluarkan 

sitokin sebagai sinyal untuk menarik sel-sel leukosit lain agar 

berpindah ke bagian luka untuk mencegah infeksi. Monosit akan 

berubah menjadi makrofag untuk membersihkan debris pada 

luka (Kumar, 2007). 

2. Fase proliferasi 

Fase ini disebut fibroplasi karena pada masa ini fibroblas 

sangat menonjol perannya. Fibroblas mengalami proliferasi dan 

mensintesis kolagen. Serat kolagen yang terbentuk 
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menyebabkan adanya kekuatan untuk bertautnya tepi luka. Pada 

fase ini mulai terjadi granulasi, kontraksi luka dan epitelialisasi 

(Perdanakusuma, 2007). 

Fase ini terjadi pada hari ke 3–14. Fase inflamasi 

berlangsung pendek apabila tidak ada kontaminasi atau infeksi 

yang bermakna. Fase proliferasi dimulai setelah luka berhasil 

dibersihkan dari jaringan mati dan sisa material yang tidak 

berguna. Fase proliferasi ditandai dengan pembentukan jaringan 

granulasi pada luka. Jaringan granulasi merupakan kombinasi 

dari elemen seluler termasuk fibroblas dan sel inflamasi, yang 

bersamaan dengan timbulnya kapiler baru tertanam dalam 

jaringan longgar ekstraseluler dari matriks kolagen, fibronektin 

dan asam hialuronik (Triyono, 2005). 

Fibroblas muncul pertama kali secara bermakna pada 

hari ke 3 dan mencapai puncak pada hari ke 7. Peningkatan 

jumlah fibroblas pada daerah luka merupakan kombinasi dari 

proliferasi dan migrasi. Fibroblas ini berasal dari sel-sel 

mesenkimal lokal, terutama yang berhubungan dengan lapisan 

adventisia, pertumbuhannya disebabkan oleh sitokin yang 

diproduksi oleh makrofag dan limfosit. Fibroblas merupakan 

elemen utama pada proses perbaikan untuk pembentukan protein 

struktural yang berperan dalam pembentukan jaringan (Triyono, 

2005). 

Fibroblas menghasilkan mukopolisakarid dan serat 

kolagen yang terdiri dari asam-asam amino glisin, prolin dan 

hidroksiprolin. Mukopolisekarid mengatur deposisi serat-serat 

kolagen yang akan mempertautkan tepi luka. Serat-serat baru 

dibentuk, diatur, yang tidak diperlukan dihancurkan, dengan 

demikian luka mengkerut/mengecil. Pada fase ini luka diisi oleh 

sel-sel radang, fibroblas, serat-serat kolagen, kapiler-kapiler 

baru membentuk jaringan kemerahan dengan permukaan tidak 

rata disebut jaringan granulasi (Farmitalia, 2012). 
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Revaskularisasi dari luka terjadi secara bersamaan 

dengan fibroplasia. Tunas-tunas kapiler tumbuh dari pembuluh 

darah yang berdekatan dengan luka. Faktor-faktor terlarut yang 

menyebabkan angiogenesis ini masih belum diketahui. Proses 

ini diduga terjadi dari kombinasi proliferasi dan migrasi. 

Mediator pertumbuhan sel endotelial ini dan kemotaksis 

termasuk sitokin yang dihasilkan trombosit, makrofag dan 

limfosit pada luka. Sitokin merupakan stimulan potensial untuk 

pembentukan formasi baru pembuluh darah termasuk basic 

fibroblast growth factor (bFGF), asidic fibroblast growth factor 

(aFGF), transforming growth factor αß (TGF αß) dan epidermal 

growth factor (eFGF). Fibroblast growth factor (FGF) pada 

percobaan invivo merupakan substansi poten dalam 

neovaskularisasi. Proses tersebut terjadi dalam luka, sementara 

itu pada permukaan luka juga terjadi restorasi intregritas epitel 

(Triyono, 2005). 

Reepitelisasi terjadi beberapa jam setelah luka. Sel epitel 

tumbuh dari tepi luka, bermigrasi ke jaringan ikat yang masih 

hidup. Epidermis segera mendekati tepi luka dan menebal dalam 

24 jam setelah luka. Sel basal marginal pada tepi luka menjadi 

longgar ikatannya dari dermis di dekatnya, membesar dan 

bermigrasi ke permukaan luka yang sudah mulai terisi matriks 

sebelumnya. Sel basal pada daerah dekat luka mengalami 

pembelahan yang cepat dan bermigrasi dengan pergerakan 

menyilang satu dengan yang lain sampai defek yang terjadi 

tertutup semua. Sel epitel yang bermigrasi berubah bentuk 

menjadi lebih kolumner dan meningkat aktivitas mitotiknya 

apabila sudah terbentuk jembatan. Proses reepitelisasi sempurna 

kurang dari 48 jam pada luka sayat yang tepinya saling 

berdekatan dan memerlukan waktu lebih panjang pada luka 

dengan defek lebar (Triyono, 2005). 
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3. Fase maturasi 

Fase ini berlangsung berlangsung dari hari ke 7 sampai 1 

tahun. Reorganisasi dimulai setelah matriks ekstrasel terbentuk. 

Fase ini merupakan fase terpanjang penyembuhan luka, yaitu 

pematangan proses yang meliputi perbaikan yang sedang 

berlangsung pada jaringan granulasi yang membentuk lapisan 

epitel yang baru dan meningkatkan tegangan pada luka (Ueno et 

al., 2006). Remodeling meliputi deposit dari matriks (Li et al., 

2007) dan deposit kolagen pada tempatnya (Broughton et al., 

2006). Pada fase remodeling kekuatan peregangan jaringan 

ditingkatkan karena cross-linking intermolekular dari kolagen 

melalui hidroksilasi yang membutuhkan vitamin C (Reddy et 

al., 2012). 

Salah satu ciri dari fase ini adalah perubahan matriks 

ekstraseluler. Kolagen tipe III muncul pertama kali sesudah 48-

72 jam dan maksimal disekresi antara 5–7 hari. Jumlah kolagen 

total meningkat pada awal perbaikan, mencapai maksimum 

antara 2 sampai 3 minggu sesudah cedera (Li et al., 2007). 

Kolagen tipe III yang diproduksi oleh fibroblas selama fase 

proliferasi akan diganti oleh kolagen tipe I selama beberapa 

bulan berikutnya melalui proses yang lambat dari kolagen tipe 

III (Gurtner, 2007). Selama periode 1 tahun atau lebih, dermis 

secara bertahap kembali kepada fenotip yang stabil seperti 

sebelum cedera dan komposisi terbanyak adalah kolagen tipe I. 

Kekuatan regangan yang merupakan penilaian dari fungsi 

kolagen, meningkat 40% kekuatannya dalam jangka waktu 1 

bulan dan terus meningkat sampai 1 tahun, mencapai lebih dari 

70% kekuatannya dari normal pada akhir faseremodeling (Li et 

al., 2007). 

2.2.4 Wound dressing 

Saat ini konsep perawatan luka modern adalah konsep 

perawatan luka yang berbasis lembab atau moisture balance. Konsep 
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atau prinsip lembab ini pertama sekali diperkenalkan oleh Winter 

(1962) dengan menunjukkan penggunaan occlusive dressing 

meningkatkan proses penyembuhan dua kali lipat dibandingkan 

dengan membiarkan luka tetap terbuka. Beberapa studi telah 

menunjukkan bahwa lingkungan lembab mempercepat proses 

epitelisasi dan untuk menciptakan lingkungan lembab dapat 

dilakukan dengan menggunanakan balutan semi occlusive, full 

occulisive dan impermeable dressing (Schultz, et al. 2005). 

Keuntungan perawatan luka modern adalah mempercepat 

proses fibrinolisis, angiogenesis, menurunkan infeksi, mempercepat 

pembentukan growth factor, dan mempercepat sel aktif untuk 

mempercepat proses penyembuhan luka. Inilah yang tidak 

ditemukan pada pertawatan luka konvensional, karena sesuai dengan 

konsep enzim proteolitik kurang aktif bekerja pada kondisi kering 

atau tidak lembab (Gitarja, 2008). 

Keuntungan  konsep lembab ini adalah membuat lingkungan 

yang mempercepat re-epitalisasi, menjaga kelembaban  akan 

menurunkan infeksi, dasar luka yang lembab dapat merangsang 

pengeluaran growth factor yang mempercepat proses penyembuhan 

luka (Halim et al., 2012). Perawatan luka lembab telah popular 

dilakukan karena telah terbukti dapat meningkatkan penyembuhan, 

mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan serta mengurangi 

tingkat infeksi (Dowset, 2011). 

2.2.5 Ekstrak Ikan Gabus 

Salah satu ikan yang mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi 

adalah ikan gabus. Ikan gabus merupakan alternatif lain sebagai 

sumber protein albumin. Albumin merupakan jenis protein terbanyak 

di dalam plasma yang mencapai kadar 60% yang bermanfaat untuk 

pembentukan jaringan sel baru. Di dalam ilmu kedokteran, albumin 

ini dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan jaringan sel tubuh 

yang rusak misalnya karena operasi atau pembedahan (Manan, 

2006). Ikan gabus merupakan ikan air tawar yang banyak 
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mengandung protein seperti albumin dan asam amino esensial 

seperti glisin, metionin, isoleusin, triptofan dan lisin. Di samping itu, 

terdapat asam lemak tak jenuh seperti asam arakidonat dan asam 

eicosapentanoik dan mineral-mineral seperti vitamin A, Ca, Mg, Cu, 

Fe, Mn, Ni, Co dan Zn (Baie, 2000). 

2.2.6 Polivinil Alkohol (PVA) 

PVA merupakan salah satu polimer yang larut dalam air dan 

memiliki kemampuan membentuk serat yang baik, biokompatibel, 

memiliki ketahanan kimia dan biodegradable. Pemanfaatan PVA 

sebagai bahan biomaterial dikarenakan PVA tidak toksik, non-

karsinogenik, dan memiliki biokompatibilitas yang baik. Tetapi PVA 

memiliki kekurangan yaitu tidak cukup elastis, membrannya kaku 

dan sifat hidrofilisitasnya yang terbatas jika digunakan sendiri 

sehingga membutuhkan modifikasi seperti menggabungkan PVA 

dengan polimer natural ataupun sintetik lain (Kamoun et al., 2015). 

 

Gambar 2.1 Struktur kimia polivinil alkohol (Rowe et al., 2009) 

2.2.7 Natrium Alginat 

Alginat banyak terkandung dalam rumput laut coklat dan 

merupakan polisakarida alam yang terdiri residu asam β-d 

manuronat dan asam α-lguluronat. Apabila wound dressing dari 

natrium alginat kontak dengan luka, maka akan terjadi interaksi 

dengan cairan yang keluar dari luka (eksudat) yang menghasilkan 

suatu gel natrium alginat. Gel ini bersifat hidrofilik, dapat ditembus 

oleh oksigen tetapi tidak dapat ditembus oleh bakteri dan dapat 

mempercepat pertumbuhan jaringan baru. Wound dressing tersebut 

mempunyai daya absorpsi tinggi, dapat menutup luka dan menjaga 
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keseimbangan lembab di sekitar luka, mudah digunakan atau 

dilepaskan, bersifat elastis, antibakteri serta nontoksik, sehingga 

wound dressing dari natrium alginat banyak digunakan untuk 

keperluan medis (Mury, 2005). 

 

Gambar 2.2 Struktur kimia natrium alginat (Kamoun et al., 2015) 

2.2.8 PEG 400 

Polietilen glikol 400 adalah polimer etilen oksida dan air, 

dinyatakan dengan rumus: H(O-CH
2
CH

2
)nOH, dengan harga rata-

rata antara 8,2 dan 9,1. PEG 400 memiliki pemerian sebuah cairan 

kental jernih, tidak berwarna atau praktis tidak berwarna, bau khas 

lemah dan agak higroskopik. PEG 400 larut dalam air, etanol, 

aseton, glikol lain, dan hidrokarbon aromatic, praktis tidak larut 

dalam eter, dan hidrokarbon alifatik (Depkes RI, 1995). 

Polietilenglikol (PEG) 400 stabil secara kimia dan memiliki 

toksisitas yang relatif rendah (Nandi, 2003). 

 

Gambar 2.3 Struktur kimia polietilen glikol 400 (Rowe et al., 2009) 

2.2.9 Sambung silang (crosslink) 

Sambung silang adalah ikatan-ikatan yang menghubungkan 

suatu rantai polimer dengan rantai polimer lain. Ketika rantai 

polimer bergabung karena adanya sambung silang, maka rantai 

polimer tersebut akan kehilangan sebagian kemampuannya untuk 

bergerak seperti rantai polimer individunya. Secara umum, sambung 

silang dibedakan menjadi 2 yaitu sambung silang kimia (chemical 

crosslinking) dan sambung silang fisika (physical crosslinking). 

Sambung silang kimia dapat terjadi melalui ikatan kovalen maupun 
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ion. Sambung silang pada suatu polimer dapat mempengaruhi derajat 

swelling. Dengan adanya pelarut, maka suatu polimer sambung 

silang akan menggembung yaitu pada saat molekul-molekul pelarut 

menembus jaringannya. Tingkat penggembungan (swelling) ini 

bergantung pada tingkat penyambungan & afinitas antara pelarut dan 

polimer. Sambung silang fisika merupakan ikatan silang yang labil 

secara termal yakni ikatan yang diputus oleh pemanasan & mengikat 

kembali setelah pendinginan (Stevens, 2001). 

2.2.10 Metode D-optimal 

Design expert adalah sebuah program yang digunakan untuk 

optimasi produk atau proses. Design Expert digunakan untuk 

optimasi proses dalam respon utama yang diakibatkan oleh beberapa 

variable dan tujuannya adalah optimasi respon tersebut, dengan 

menentukan bahan-bahan yang membuat suatu formulasi paling baik 

mengenai variable yang ditentukan (Bas, 2007). Optimasi bertujuan 

untuk meminimalkan usaha yang diperlukan atau biaya operasional 

dan memaksimalkan hasil yang diinginkan (Suliatin, 2017). Design 

expert ini terdiri dari bebrapa metode yang dapat digunakan untuk 

optimasi seperti simplex lattice design, factorial design dan D-

Optimum (Montgomery, 2001) pada penelitian ini digunakan D-

Optimum. 

2.2.11 Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

FTIR merupakan singkatan dari Forier Transform Infra Red. 

Dimana FTIR ini adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan 

spektrum inframerah dari absorbansi, emisi, fotokonduktivitas atau 

Raman Scattering dari sampel padat, cair, dan gas. Karakterisasi 

dengan menggunakan FTIR bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis 

vibrasi antar atom. FTIR juga digunakan untuk menganalisa senyawa 

organik dan anorganik serta analisa kualitatif dan analisa kuantitatif 

dengan melihat kekuatan absorpsi senyawa pada panjang gelombang 

tertentu (Mujiyanti et al., 2010). 
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Komponen dasar spektrofotometer FTIR adalah sumber 

sinar, interferometer, sampel, detektor penguat (amplifier), pengubah 

analog ke digital, dan komputer. Radiasi muncul dari sumber sinar 

yang dilewatkan melalui interferometer ke sampel yang akan 

dideteksi sebelum mencapai detektor. Setelah terjadi amplifikasi 

sinyal, data dikonversi ke dalam bentuk digitalnya, kemudian 

ditransfer ke komputer untuk transformasi fourier (Stuart, 2004). 

Mekanisme yang terjadi pada FTIR yaitu sinar datang dari 

sumber sinar yang kemudian diteruskan, lalu akan dipecah oleh 

pemecah sinar menjadi dua bagian sinar yang saling tegak lurus. 

Sinar ini kemudian dipantulkan oleh dua cermin yaitu cermin diam 

dan cermin bergerak. Kemudian sinar hasil pantulan dari kedua 

cermin tersebut akan dipantulkan kembali menuju pemecah sinar 

untuk saling berinteraksi. Dari pemecah sinar, sebagian sinar akan 

diarahkan menuju cuplikan dan sebagian menuju sumber. Gerakan 

cermin yang maju mundur akan menyebabkan sinar pada detektor 

berfluktuasi. Sinar akan saling menguatkan ketika kedua cermin 

memiliki jarak yang berbeda. Fluktuasi sinar sampai pada detektor 

ini akan menghasilkan sinyal pada detektor yang terdapat pada 

interferometer (Prastika, 2015). 

Interferometer berfungsi untuk mengatur intensitas sumber 

sinar inframerah dengan mengubah dari posisi cermin pemantul yang 

memantulkan sinar dari sumber sinar ke sampel. Interferometer 

(Michelson Interferometer) menggunakan beam splitter untuk 

membelah sinar radiasi dari sumber inframerah menjadi dua bagian, 

yaitu bagian pertama dipantulkan pada cermin yang tetap dan bagian 

lainnya ditransmisikan ke cermin yang bergerak. Dengan adanya 

interferometer ini menjadikan spketrometer dapat mengukur semua 

frekuensi tunggal sebelum sinyal mencapai detektor. Hasil scanning 

dari interferometer ini berupa interferogram. Kemudian 

interferogram akan diubah menjadi spektrum antara intensitas dan 
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frekuensi dengan bantuan komputer berdasarkan operasi matematika 

(Prastika, 2015) 

 

2.3 Kerangka Konsep 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini antara lain : 

1. Adanya crosslinked PVA dan Natrium Alginat berpengaruh terhadap 

sifat mekanik wound dressing ekstrak ikan gabus dengan parameter 

tensil strength yaitu 1,02–10,20 N/mm
2
, elongation at break yaitu ≥ 

200% dan modulus young <5 mPa. 

2. Metode D-Optimal Design dapat menentukan konsentrasi PVA dan 

Natrium Alginat yang menghasilkan formula optimum wound dressing 

ekstrak ikan gabus. 

3. Metode D-Optimal Design dapat memprediksi dengan baik sifat 

mekanik formula optimum wound dressing ekstrak ikan gabus. 

Optimasi formula wound dressing 

menggunakan metode D-Optimal design 

Membuat sediaan wound dressing ekstrak ikan gabus  dengan 

polimer polivinil alkohol yang disambung silang dengan 

natrium alginat serta PEG 400 sebagai plasticizer 

Ikan gabus memiliki kandungan albumin 

yang bermanfaat terhadap penyembuhan luka 

Karakterisasi formula optimum dengan respon sifat mekanik 
meliputi tensil strength, elongation at break dan modulus 

young serta uji FTIR 

Analisis data menggunakan Design Expert 

dan SPSS 
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