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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh (Sjamsuhidajat, 

2010). Luka dapat disebabkan oleh benda tajam maupun akibat dari kecelakaan. 

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2015) angka kejadian luka ringan pada 

kecelakaan setiap tahun terus meningkat, pada tahun 1992 terjadi sebanyak 14.846 

kasus dan terjadi peningkatan pada tahun 2013 sebanyak 110.448 kasus. 

Sedangkan Angka kejadian luka akibat benda tajam di Manado pada tahun 2011-

2012 sebanyak 52 kasus (Malarante dkk, 2013). Luka tidak dapat dibiarkan 

sembuh sendiri karena jika luka tidak dirawat dapat menyebabkan komplikasi 

penyembuhan luka yaitu dapat terjadi infeksi dan pendarahan (Sjamsuhidajat, 

2010). 

Selama ini penanganan standar pada luka di kulit yang dilakukan dalam 

dunia medis adalah dengan pemberian antiseptik, antibiotik, dan anti radang. 

Proses penyembuhan luka sendiri merupakan proses yang kompleks, selain 

memerlukan efek antimikroba dan antiinflamasi, juga memerlukan mekanisme 

antioksidatif dan pendukung regenerasi serta proliferasi sel dalam sintesis protein 

dan kolagen (Takur dkk, 2011). Usaha untuk menemukan suatu agen 

penyembuhan luka yang efektif terus dilakukan salah satunya dengan 

memanfaatkan potensi daun  kersen. 
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Kersen merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

tumbuhan obat. Kandungan senyawa flavonoid ekstrak metanol daun kersen 

memiliki aktivitas daya hambat terhadap bakteri Eschericia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Bacillus subtilis, dan Staphylococcus aureus (Arum dkk, 2012). 

Ekstrak air daun kersen juga pernah diteliti memiliki efek sebagai antinociceptive, 

antiinflamasi dan antipiretik (Zakaria dkk, 2007
a
). Efektivitas ekstrak air daun 

kersen sebagai antinociceptive adalah pada konsentrasi 50% (Zakaria dkk, 2007
b
). 

Banyak penelitian tentang penyembuhan luka dengan menggunakan herbal 

pada hewan uji. Rairisti (2014) menyatakan bahwa biji pinang memiliki 

kandungan tanin dan flavonoid yang berperan sebagai penyembuh luka sayat yang 

diujikan terhadap tikus putih. Kandungan flavonoid pada daun kemangi juga 

berperan sebagai anti inflamasi yang dapat membantu proses penyembuhan luka 

(Ramdani, 2014). Juwita (2011) membuktikan bahwa kandungan saponin dan 

flavonoid dari daun pare dapat mempercepat penyembuhan luka insisi. 

Kandungan tanin, flavonoid, dan saponin pada daun jengkol dapat mempercepat 

penyembuhan luka insisi (Yunitasari dkk, 2017) 

Penelitian ini hendak mengeksplorasi daun kersen sebagai agen 

penyembuh luka. Daun kersen memiliki kandungan saponin, tanin dan flavonoid 

(Surdowardojo, 2017). Senyawa fitokimia tersebut dipercaya dapat membantu 

proses penyembuhan luka. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalahnya adalah: 

1. Apakah ekstrak etanol daun kersen mempunyai aktivitas sebagai  penyembuh 

luka sayat pada tikus putih? 

2. Apakah terdapat perbedaan aktivitas ekstrak etanol daun kersen pada seri 

konsentrasi yang digunakan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Membuktikan adanya aktivitas ekstrak etanol daun kersen sebagai 

penyembuh luka sayat pada tikus putih. 

2. Mengetahui adanya perbedaan aktivitas ekstrak etanol daun kersen pada seri 

konsentrasi yang digunakan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai khasiat 

ekstrak etanol daun kersen sebagai penyembuh luka sayat sehingga dapat 

memberikan alternatif penyembuh luka sayat dari bahan alam. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di dunia farmasi. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Anatomi Kulit 

Kulit merupakan satu organ yang cukup luas yang terdapat di permukaan 

tubuh (Suriadi, 2004). Kulit membentuk 15% dari berat badan keseluruhan. Kulit 

menutupi dan melindungi permukaan tubuh dan bersambung dengan selaput 

lendir yang melapisi rongga. Kulit mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai 

pelindung, peraba atau alat komunikasi, alat pengatur panas, tempat penyimpanan, 

alat absorpsi, dan ekskresi (Setiadi, 2007). 

Kulit terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan kulit tersebut sebagai berikut 

(Setiadi, 2007): 

a. Epidermis  

Epidermis merupakan lapisan terluar, sebagian besar terdiri dari epitel 

skuamosa yang bertingkat yang mengalami keratinisasi yang tidak memiliki 

pembuluh darah. Sel-sel yang menyusun epidermis secara terus menerus 

terbentuk dari lapisan germinal dalam epitelium kolumnar. Pigmentasi dari 

kulit sebagian besar karena melanin (suatu pigmen yang bewarna hitam, pada 

lapisan terdalam epidermis), pigmentasi ini sebagian besar dikontrol oleh 

hormon adrenalin dan pituitari. 

b. Dermis 

Dermis merupakan lapisan kedua dari kulit, batas dengan epidermis 

dilapisi oleh membran basalis dan di sebelah bawah berbatasan dengan 
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subkutaneus. Lapisan ini mengandung pembuluh darah, pembuluh limfa dan 

saraf. 

c. Subkutaneus atau hypodermis 

Subkutaneus terdiri dari kumpulan-kumpulan sel lemak dan diantaranya 

terdapat serabut-serabut jaringan ikat dermis. Anatomi kulit dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 

Gambar 1. Anatomi Kulit (NIH, 2008) 

Kulit sebagai pelindung untuk menjaga jaringan internal dari trauma, 

bahaya radiasi ultraviolet, temperatur yang ekstrim, toksin, dan bakteri 

(Suriadi, 2004). Sebagai pelindung, kulit mempunyai daya regenerasi yang 

besar. Jika kulit terluka, maka sel-sel dalam dermis melawan infeksi lokal 

kapiler dan jaringan ikat akan mengalami regenerasi epitel yang tumbuh dari 

tepi luka menutupi jaringan ikat yang beregenerasi sehingga terbentuk jaringan 

parut yang pada mulanya berwarna kemerahan karena meningkatnya jumlah 



6 
 

kapiler dan akhirnya berubah menjadi serabut kolagen keputihan yang terlihat 

melalui epitel (Setiadi, 2007).  

2. Luka 

Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh. Keadaan ini  

dapat disebabkan oleh trauma, benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat 

kimia, atau gigitan hewan. Luka tidak dapat dibiarkan sembuh sendiri karena jika 

luka tidak dirawat dapat menyebabkan komplikasi penyembuhan luka yaitu dapat 

terjadi infeksi dan pendarahan (Sjamsuhidajat, 2010).  

Penyembuhan luka adalah suatu proses yang kompleks dengan melibatkan 

banyak sel. Proses yang terjadi meliputi fase koagulasi, inflamasi, proliferasi, dan 

remodeling (Suriadi, 2004). Salah satu contoh paling  sederhana pemulihan luka 

adalah penyembuhan suatu insisi bedah yang bersih, tidak terinfeksi, dan dijahit 

dengan baik (Kumar dkk, 2006). 

Suriadi (2004) menyatakan bahwa luka mempunyai beberapa tahapan 

dalam pertumbuhan sebagai berikut: 

Tanpa memandang penyebab, tahapan penyembuhan luka terbagi atas: 

a. Fase koagulasi 

Fase koagulasi merupakan awal proses  penyembuhan luka dengan 

melibatkan platelet. Awal pengeluaran platelet akan menyebabkan 

vasokonstriksi dan terjadi koagulasi sebagai hemostatis dan mencegah 

pendarahan yang lebih luas. 
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b. Fase inflamasi 

Fase inflamasi mulainya dalam beberapa menit kemudian dapat 

berlangsung sampai beberapa hari setelah luka. Selama fase ini terjadi, sel-sel 

inflammatory terikat dalam luka dan aktif melakukan penggerakan dengan 

lekosites (polymorphonuclear leukocytes atau neutrophil). Neutrophil akan 

memfagosit bakteri dan masuk ke matriks fibrin dalam persiapan untuk 

jaringan baru. 

c. Fase proliferasi 

Fase proliferasi ini terjadi proses granulasi dan kontraksi. Fase 

proliferasi ditandai  dengan pembentukan jaringan granulasi dalam luka, pada 

fase ini makrofag dan limfosit ikut berperan, tipe sel predominan mengalami 

proliferasi dan migrasi termasuk sel epitelial, fibroblast, dan sel endotelial. 

Fibroblast merupakan elemen sintesis utama dalam proses perbaikan dan 

berperan dalam produk struktur protein yang digunakan selama rekonstruksi 

jaringan. Fibroblast akan tampak pada sekeliling luka. 

d. Fase remodeling 

Fase remodeling banyak terdapat komponen matriks. Komponen 

hyaluronic acid, proteoglycan, dan kolagen yang berdeposit selama perbaikan 

untuk memudahkan perekatan pada migrasi selular dan menyokong jaringan. 

Serabut-serabut kolagen meningkat  secara bertahap dan bertambah tebal 

kemudian disokong oleh proteinase untuk perbaikan sepanjang garis luka. 

Serabut kolagen menyebar dengan saling terikat dengan menyatu dan 

berangsur-angsur menyokong pemulihan jaringan. 
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3. Tumbuhan Kersen (Muntingia calabura L.) 

Kersen (Gambar I) merupakan tumbuhan yang cepat tumbuh. Kersen 

terdapat sedikit di Meksiko Selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan yang 

beriklim tropis. Tumbuhan ini tersebar luas di daerah yang hangat di India, Asia 

selatan, Malaya, Indonesia, dan Filipina Tumbuhan kersen (gambar 1) bisa 

mencapai ketinggian 25 sampai 40 kaki (7,5-12 inci), dengan hampir ranting yang 

lurus. Daun kersen berwarna hijau, halus, ujung panjang runcing berukuran 2 

sampai 5 inci (5-12,5 cm), dan bergerigi (Morton, 2004).  

a. Sistematika Tanaman Kersen 

Klasifikasi tumbuhan kersen dalam taksonomi tumbuhan adalah 

(USDA, 2015) : 

Kingdom : Plantae 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Dicotyledonae 

Marga  : Malvales  

Genus  : Muntingia L. 

Spesies : Muntingia calabura L.  

b.  Kandungan Senyawa Kimia 

Daun kersen mengandung protein, lemak, kalsium, fosfor, karoten, 

tiamin, riboflavin, niacin, dan vitamin C (Morton, 2004). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Marimuthu dan Dhanalakslumi (2014), hasil 
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uji fitokimia daun kersen juga mengandung karbohidrat, alkaloid, steroid, 

glikosida, saponin, flavonoid, dan tanin. 

Daun kersen pernah diteliti sebagai antidiabetes pada tikus yang diinduksi 

oleh alloxan. Ekstrak daun kersen dengan dosis 500 mg/KgBB dapat menurunkan 

kadar gula darah secara signifikan (Sridhar dkk, 2011). Erzad dkk (2014) 

melaporkan bahwa ekstrak air daun kersen 50% dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus penyebab mastitis pada sapi perah. Kandungan 

senyawa flavonoid ekstrak metanol daun kersen memiliki aktivitas daya hambat 

terhadap bakteri Eschericia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, dan 

Staphylococcus aureus (Arum dkk, 2012). Ekstrak air daun kersen juga pernah di 

teliti memiliki efek sebagai antinociceptive, antiinflamasi dan antipiretik (Zakaria 

dkk, 2007
a
). Efektivitas ekstrak air daun kersen sebagai antinociceptive adalah 

pada konsentrasi 50% (Zakaria dkk, 2007
b
). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tumbuhan Kersen (Muntingia calabura L.) (USDA, 2015) 

 

4. Povidone Iodine 

Povidone iodine merupakan suatu iodofor yodium dengan polivinil 

piroidon berwarna coklat gelap dan memiliki bau yang kurang mengutungkan 
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(Ganiswara,1995). Zat ini bila digunakan secara terus menerus akan terakumulasi 

dalam  kulit dan menyebabkan efek antiseptis yang bertahan lama. Kandungan 

polivinil pirolidon dalam povidone iodine tidak merangsang dan larut dalam air 

(Tjay dan Rahardja, 2007). Povidone iodine 10% terkandung 1% iodium yang 

mampu membunuh bakteri dalam 1 menit dan membunuh spora dalam waktu 15 

menit (Ganiswara, 1995). 

Mekanisme kerja povidone iodine dimulai setelah kontak langsung dengan 

jaringan maka elemen iodine akan dilepaskan secara perlahan-lahan dengan 

aktifitas menghambat metabolisme enzim bakteri sehingga mengganggu 

multiplikasi bakteri yang mengakibatkan bakteri menjadi lemah. Iodine dalam 

jumlah yang kecil diserap masuk ke dalam aliran darah, sehingga menyebabkan 

efek sistemik dengan akibat shock aniksia jaringan. Penggunaan iodine yang 

berlebihan dapat menghambat proses granulasi luka. Povidone iodine yang biasa 

digunakan dalam perawatan luka hanya 10% (Gunawan, 2007).  

 

F. Landasan Teori 

Ekstrak etanol daun kersen memiliki kandungan tanin, saponin, dan 

flavonoid (Surjowardojo dkk, 2017). Ekstrak air daun kersen telah diteliti 

memiliki efek sebagai antinociceptive, antiinflamasi dan antipiretik (Zakaria 

dkk, 2007
a
). Efektivitas ekstrak air daun kersen sebagai antinociceptive adalah 

pada konsentrasi 50% (Zakaria dkk, 2007
b
). Daun kersen memiliki kandungan 

saponin, tanin dan flavonoid (Marimuthu dan Dhanalakslumi, 2014). Yunitasari 

(2016) meneliti daun jengkol yang mengandung senyawa saponin, tanin, dan 
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flavonoid dapat mempercepat penyembuhan luka insisi pada tikus putih. 

Rairistri (2014) menyatakan bahwa biji pinang memiliki kandungan tanin dan 

flavonoid yang berperan sebagai penyembuh luka sayat pada tikus putih. Juwita 

(2011) membuktikan bahwa kandungan saponin dari daun pare mempercepat 

proses penyembuhan luka sayat.  

 

G. Hipotesis 

Ekstrak etanol daun kersen mempunyai aktivitas sebagai penyembuh 

luka sayat pada tikus putih dan adanya perbedaan aktivitas pada pada seri 

konsentrasi 10%, 20%, dan 30%. 

 




