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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Luka sayat merupakan bentuk kerusakan fisik yang mengakibatkan robekan 

dan rusaknya jaringan kulit (Hernani, 2012). Penyembuhan merupakan proses 

alami tubuh dalam regenerasi kerusakan jaringan kulit dan epidermal, namun 

tingkat penyembuhan sangat lambat dan memungkinkan adanya infeksi mikroba 

(Sabale et al., 2012). Proses penyembuhan luka terdiri atas fase inflamasi, 

proliferasi, dan remodeling (Sabirin et al., 2013).  

Tangkai daun tanaman talas sering dipilih sebagai pembalut luka baru atau 

sebagai alternatif obat luka (Dalimartha, 2006). Kandungan tangkai daun talas 

antara lain flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, steroid, dan terpenoid. Kandungan 

fitokimia yang terdapat dalam tangkai daun talas tersebut mampu membantu 

menyembuhkan luka. Flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, steroid, dan terpenoid 

memiliki fungsi sebagai antibakteri, selain itu flavonoid juga berfungsi sebagai 

antiinflamasi dan antioksidan dan tanin berfungsi sebagai adstringen yang dapat 

menyebabkan penyempitan pori-pori kulit, menghentikan eksudat serta 

pendarahan ringan. Ekstrak etanol tangkai daun talas pada konsentrasi 0,2 gram 

dapat menyembuhkan luka sayat pada hewan uji dalam 9 hari (Wijaya et al., 

2014). Penggunaan ekstrak kental secara langsung pada kulit kurang praktis dan 

tidak optimal, oleh karena itu perlu dibuat sediaan yang dapat menempel pada 

permukaan kulit dalam waktu lama, dan bersifat oklusif sehingga efektif 

menyembuhkan luka, yaitu sediaan semisolid dalam bentuk salep (Hernani, 2012). 

  1 



2 

 

Basis vaselin album-tween 80 merupakan basis serap anhydrous. Basis 

serap anhydrous umumnya tersusun dari campuran basis hidrokarbon dan bahan 

yang larut dengan gugus polar yang berfungsi sebagai emulsifier air dalam 

minyak contoh lanolin, sterol, sorbitan monooleat (tween 80). Basis salep serap 

mampu meningkatkan hidrasi pada kulit dan menghambat hilangnya air dari sel-

sel kulit, hal ini dapat meningkatkan absorbsi zat aktif secara perkutan (Aulton, 

2007). Penelitian Hernani (2012) menyatakan bahwa salep basis serap vaselin 

album-tween 80 lebih efektif menyembuhkan luka sayat dibandingkan dengan 

salep basis hidrokarbon. 

Kenaikan konsentrasi ekstrak mempengaruhi sifat fisiko-kimia salep 

terutama daya lekat dan daya sebar (Wulan, 2012). Absorpsi obat perkutan per 

unit luas permukaan akan meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi 

obat dalam suatu pembawa. Absorpsi obat pada sediaan salep secara umum tidak 

hanya tergantung pada sifat fisika kimia dari bahan obat saja tetapi juga 

tergantung pada sifat pembawa, kondisi kulit, konsentrasi obat, luas membran 

tempat sediaan menyebar, derajat kelarutan obat baik dalam minyak maupun air, 

efek hidrasi kulit, waktu obat menempel pada kulit (Ansel, 1989). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh kenaikan konsentrasi ekstrak etanol tangkai daun talas 

terhadap viskositas, daya lekat, daya sebar; serta mengetahui gambaran 

organoleptis, homogenitas, pH, dan efektivitas penyembuhan luka sayat salep 

ekstrak etanol tangkai daun talas berdasarkan kenaikan konsentrasi ekstrak. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh kenaikan konsentrasi ekstrak etanol tangkai daun talas 

terhadap viskositas, daya lekat, dan daya sebar? 

2. Bagaimanakah gambaran organoleptis, homogenitas, dan pH salep ekstrak 

etanol tangkai daun talas berdasarkan kenaikan konsentrasi ekstrak? 

3. Bagaimanakah gambaran penyembuhan luka sayat sediaan salep ekstrak 

etanol tangkai daun talas? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh kenaikan konsentrasi ekstrak etanol tangkai daun talas 

terhadap viskositas, daya lekat, dan daya sebar. 

2. Mengetahui gambaran organoleptis, homogenitas, dan pH salep ekstrak 

etanol tangkai daun talas berdasarkan kenaikan konsentrasi ekstrak. 

3. Mengetahui gambaran penyembuhan luka sayat sediaan salep ekstrak etanol 

tangkai daun talas. 

D. Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi baru bahwa tangkai daun talas dapat diformulasikan 

dalam sediaan salep basis vaselin-tween 80 sebagai alternatif obat luka sayat. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Talas (Colocasia esculenta L.) 

Tanaman talas merupakan tanaman pangan berupa herba menahun yang 

termasuk dalam suku talas-talasan (Araceae), dari keseluruhan bagian 

tanaman talas diduga dapat berfungsi sebagai alternatif obat luka, pada bagian 
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tangkai daun tanaman talas yang sering digunakan sebagai pembalut luka 

baru atau sebagai alternatif obat luka (Dalimartha,2006). 

Morfologi tanaman talas yaitu batang tidak tampak karena tertanam di 

dalam tanah. Daun bertangkai panjang dengan bentuk bulat menjantung atau 

terkadang segi tiga menjantung. Daun berwarna hijau, bagian bawahnya 

berwarna hijau pucat. Ukuran daun bervariatif. Tangkai daun melekat pada 

pangkal daun agak ke tengah dan berwarna hijau kekunigan, kemerahan, 

hijau dan ungu. Setiap tumbuhan talas berdaun 2 - 5 lembar. Bunga talas 

berupa tongkol berseludang berbentuk lanset dengan warna kuning pucat. 

Tongkol mirip batang panjang dengan ujung meruncing. Tangkai bunga 

berukuran panjang 15 - 60 cm, keluar dari ketiak daun. Buah berupa buni 

berwarna hijau, berukuran 0,5 cm dan menggantung pada bonggol bunga. 

Setiap buah berisi satu biji. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 1. a. Tumbuhan Talas (Colocasia esculenta L.) b. Tangkai Daun Talas 
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Taksonomi tumbuhan talas secara lengkap adalah sebagai berikut:  

Kingdom   : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi   : Angiospermae  

Kelas   : Monocotyledonae  

Ordo   : Arales 

Famili   : Araceae 

Genus   : Colocasia 

Species   : Colocasia esculenta L. 

2. Kandungan Kimia 

Kandungan senyawa aktif tangkai daun talas antara lain flavonoid, 

alkaloid, tanin, saponin, steroid, dan terpenoid. Kandungan fitokimia yang 

terdapat dalam tangkai daun talas tersebut mampu untuk menyembuhkan 

luka. Flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, steroid, dan terpenoid memiliki 

fungsi sebagai antibakteri, selain itu flavonoid juga berfungsi sebagai 

antiinflamasi dan antioksidan dan tanin berfungsi sebagai adstringen yang 

dapat menyebabkan penyempitan pori-pori kulit, menghentikan eksudat serta 

pendarahan ringan (Wijaya et al., 2014).  

3. Ekstraksi dan Cairan Penyari 

Kandungan senyawa aktif tangkai daun talas antara lain flavonoid, 

alkaloid, tanin, saponin, steroid, dan terpenoid. Flavonoid, tanin, saponin, dan 

alkaloid tidak tahan terhadap pemanasan sehingga dipilih metode penyarian 

cara dingin yaitu maserasi dengan pelarut etanol 70% (Padmasari, 2013). 
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Ekstrak kental tangkai daun talas yang menggunakan metode maserasi 

dengan penyari etanol 70% terbukti mampu menyembuhkan luka sayat dalam 

9 hari (Wijaya et al., 2014). Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan 

seluruh simplisia atau simplisia serbuk kasar ditempatkan dalam wadah 

tertutup dengan pelarut dan didiamkan pada suhu kamar untuk jangka waktu 

minimal 3 hari dan sering diaduk sampai materi larut sempurna (Handa, 

2008). Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah pengerjaan dan 

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian cara 

maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna 

(Depkes RI, 2000).  

Berdasarkan kepolaran dan kelarutan, senyawa yang bersifat polar akan 

mudah larut dalam pelarut polar, sedangkan senyawa non polar akan mudah 

larut dalam pelarut non polar (Depkes RI, 2000). Flavonoid, tanin, dan 

saponin merupakan senyawa polar (Padmawati, 2013). Terpenoid dan steroid 

merupakan senyawa non polar (Firdiyani, 2015). Pemilihan Etanol 70% 

bertujuan untuk menarik semua komponen kimia di dalam tangkai daun talas 

karena etanol merupakan pelarut universal yang dapat menarik senyawa-

senyawa yang larut dalam pelarut non polar hingga polar (Padmawati, 2013).  

Keuntungan dari etanol antara lain lebih selektif, dapat menghambat 

pertumbuhan kapang dan kuman dengan konsentrasi 20% ke atas, tidak 

beracun, netral, absorbsinya baik, etanol dapat bercampur dengan air pada 

segala perbandingan serta panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih 

sedikit. Etanol 70% sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif 
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yang optimal, bahan pengatur hanya sedikit turut dalam cairan pengekstraksi 

(Voigt, 1984).   

4. Salep 

Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan 

digunakan sebagai obat luar. Bahan obatnya harus larut atau terdispersi 

homogen dalam dasar salep yang cocok (Depkes RI, 1979). Basis salep 

digolongkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan karakteristik fisiko-kimianya 

yaitu dasar salep hidrokarbon, dasar salep absorpsi, dasar salep yang dapat 

dibersihkan dengan air, dan dasar salep yang larut dalam air (Ansel, 1989). 

a. Dasar salep hidrokarbon 

Dasar salep hidrokarbon (bersifat lemak), bebas air, preparat yang 

berair mungkin dapat dicampurkan hanya dalam jumlah sedikit saja, bila 

lebih minyak sukar bercampur. Dasar hidrokarbon dipakai terutama untuk 

efek emolien. Kerjanya sebagai bahan penutup saja (Ansel, 1989). Basis ini 

sukar dicuci dan dapat digunakan sebagai penutup oklusif yang menghambat 

penguapan kelembapan secara normal dari kulit, Contoh dasar salep 

hidrokarbon menurut Hernani (2012) yaitu vaselin album-cera flava. 

b. Dasar salep serap 

Dasar salep ini berguna sebagai emolien walaupun tidak menyediakan 

derajat penutupan seperti yang dihasilkan dasar salep berlemak. Dasar salep 

ini juga bermanfaat untuk percampuran larutan berair kedalam larutan 

berlemak. Contoh dasar salep serap menurut Hernani (2012) yaitu vaselin 

album-tween 80. 
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c. Dasar salep yang dapat dibersihkan dengan air 

Dasar salep yang dapat dibersihkan dengan air adalah emulsi minyak 

didalam air dan dikenal sebagai krim. Dasar salep yang dapat dibersihkan 

dengan air merupakan emulsi minyak dalam air yang dapat dicuci dari kulit 

dan pakaian dengan air, contohnya : vanishing cream dan hydrophilic 

ointment (Ansel, 1989). 

d. Dasar salep yang dapat larut dalam air 

Dasar salep yang larut dalam air biasanya disebut sebagai greaseless 

karena tidak mengandung bahan berlemak. Dasar salep ini sangat mudah 

melunak dengan penambahan air, larutan air tidak efektif dicampurkan 

kedalam bahan dasar ini. Dasar salep ini lebih baik digunakan untuk 

dicampurkan dengan bahan tidak berair atau bahan padat, contohnya : PEG, 

tragacanth, dan PGA (Ansel, 1989). 

5. Metode Pembuatan Salep 

Menurut Ansel (2011), salep dibuat dengan dua metode umum, yaitu: 

metode pencampuran dan metode peleburan. Metode untuk pembuatan 

tertentu terutama tergantung pada sifat-sifat bahannya. 

a. Pencampuran  

Dalam metode pencampuran, semua komponen dari salep dicampur 

bersama-sama sampai diperoleh sediaan yang rata. Pencampuran bahan 

padat dilakukan penggerusan dahulu sampai halus, bila perlu dilarutkan 

dahulu dalam pelarut yang sesuai, baru dicampur dengan dasar salep 

sampai merata, sedangkan untuk pencampuran bahan cair ditambahkan ke 
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dasar salep dengan mempertimbangkan sifat-sifat salep. Jika komponen 

salep bereaksi dengan spatula logam, sebaiknya menggunakan spatula dari 

bahan porselin atau spatula bahan karet keras. 

b. Peleburan  

Pada metode peleburan, semua atau beberapa komponen dari salep 

dicampurkan dengan melebur bersama-sama dan didinginkan dengan 

pengadukan yang konstan sampai mengental. Komponen-komponen yang 

tidak dicairkan biasanya ditambahkan pada cairan yang sedang mengental 

setelah didinginkan. Bahan yang mudah menguap ditambahkan terakhir 

bila temperatur dari campuran telah cukup rendah tidak menyebabkan 

penguraian atau penguapan dari komponen. 

6. Penyembuhan Luka 

Luka sayat termasuk dalam klasifikasi luka terbuka yaitu keadaan 

dimana darah keluar dari tubuh dan terlihat jelas adanya perdarahan (Sabale 

et al., 2012). Penyembuhan luka merupakan proses dinamis yang melibatkan 

interaksi kompleks dari molekul matriks ekstraseluler, recident cell, infiltrasi 

sel-sel radang dan mediator larut. Prinsip utama penyembuhan luka 

merupakan kebutuhan akan penutupan lesi dengan cepat dengan fungsional 

dan estetika yang memuaskan dari jaringan parut (Corsetti et al, 2010). 

Proses penyembuhan luka terdiri atas fase inflamasi, proliferasi, dan 

juga remodeling. Fase inflamasi terjadi proses vasokonstriksi, hemostasis, 

dan juga infiltrasi sel inflamasi. Fase proliferasi dibuktikan dengan 

angiogenesis, deposisi jaringan kolagen, pembentukan jaringan granulasi, dan 
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migrasi sel epitel. Fase remodeling ditandai dengan terdapat remodeling 

jaringan dan kolagen, maturasi epidermis, dan pengerutan luka (Sabirin et al., 

2013). 

7. Monografi Bahan 

a. Vaselin album 

Vaselin album sering disebut dengan vaselin putih. Vaselin album 

diperoleh dari pemurnian campuran hidrokarbon semi padat, dari minyak 

bumi atau hampir keseluruhan warnanya dihilangkan. Vaselin album 

dapat mengandung stabilisator yang sesuai. Vaselin album berwarna 

putih sampai kekuningan pucat, massa berminyak transparan dalam 

lapisan tipis setelah setelah didinginkan pada suhu 0˚. Kelarutan vaselin 

album adalah tidak larut dalam air, sukar larut dalam etanol, mudah larut 

dalam benzena, dalam karbon disulfida, kloroform, heksan, minyak 

lemak, dan minyak atsiri (Depkes RI, 1995). 

b. Tween 80 

Tween 80 adalah ester asam lemak polioksietilen sorbitan, dengan 

nama kimia polioksietilen 20 sorbitan monooleat. Rumus molekulnya 

adalah C64H124O26. Pada suhu 25ºC, tween 80 berwujud cair, berwarna 

kekuningan dan berminyak, memiliki aroma yang khas, dan berasa pahit. 

Larut dalam air dan etanol, tidak larut dalam minyak mineral. Kegunaan 

tween 80 antara lain sebagai zat pembasah, emulgator, dan peningkat 

kelarutan (Rowe, 2008).  
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c. Etanol 

Etanol adalah campuran etil alkohol dan air. Etanol mengandung 

92,7% C2H6O. Etanol merupakan cairan tidak berwarna, jernih, mudah 

menguap, mempunyai bau khas, rasa panas, mudah terbakar dengan 

memberikan nyala biru yang tidak berasap (Depkes RI, 1979). 

F. Landasan Teori 

Tangkai daun talas mengandung flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, 

steroid, dan terpenoid. Kandungan fitokimia yang terdapat dalam tangkai daun 

talas tersebut mampu membantu menyembuhkan luka. Ekstrak etanol tangkai 

daun talas efektif menyembuhkan luka sayat pada konsentrasi 0,2 g selama 9 hari 

(Wijaya et al., 2014). Penggunaan ekstrak kental secara langsung pada kulit 

kurang praktis dan tidak optimal, oleh karena itu perlu dibuat sediaan yang dapat 

menempel pada permukaan kulit dalam waktu lama, dan bersifat oklusif sehingga 

efektif menyembuhkan luka, yaitu sediaan semisolid dalam bentuk salep (Hernani, 

2012).  

Basis salep serap mampu meningkatkan hidrasi pada kulit dan 

menghambat hilangnya air dari sel-sel kulit, hal ini dapat meningkatkan absorbsi 

zat aktif secara perkutan (Aulton, 2007). Basis vaselin-tween 80 mempunyai sifat 

non polar (Hernani, 2012). Ekstrak etanol tangkai daun talas mengandung zat aktif 

yang mempunyai sifat polar (Wijaya, 2014). Zat aktif yang bersifat polar dalam 

basis yang bersifat non polar akan memudahkan zat aktif lepas dari ikatan dan 

memberikan efek terapi (Yuliyanti, 2015). Penelitian Hernani (2012) menyatakan 
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bahwa salep basis serap vaselin album-tween 80 lebih efektif menyembuhkan luka 

sayat dibandingkan dengan salep basis hidrokarbon. 

Kenaikan konsentrasi ekstrak mempengaruhi sifat fisiko-kimia salep 

terutama daya lekat dan daya sebar (Wulan, 2012). Absorpsi obat perkutan per 

unit luas permukaan akan meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi 

obat dalam suatu pembawa (Ansel, 1989). 

G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori maka dapat dibuat hipotesis ada pengaruh 

konsentrasi ekstrak etanol tangkai daun talas dalam sediaan salep terhadap 

viskositas, daya lekat, dan daya sebar. 

 

 

 

 


