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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Luka sayat di Indonesia yang ditangani rumah sakit cukup tinggi, lebih dari 

250 jiwa per tahun meninggal akibat luka sayat dikarenakan jumlah anak-anak dan 

lansia cukup tinggi serta ketidakberdayaan anak-anak dan lansia untuk menghindari 

terjadi luka sayatan, maka usia anak-anak dan lansia menyumbang angka kematian 

tertinggi akibat luka sayat yang terjadi di Indonesia (Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, 2008). Bila ditinjau dari hasil data yang diperoleh dari medical 

record Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang, selama bulan Januari sampai 

Juni 2009 tercatat pasien luka sayat 15 orang dan luka sayat menempati urutan ke-5 

dari penyakit-penyakit lainnya (Setyoadi., dkk. 2010). 

Obat yang biasa digunakan untuk menyembuhkan luka sayat seperti 

Povidone ionide, Betadine, Bioplacenton, Carboxy Methyl Cellulose, dan Neomycin 

Sulfat (Kristiana Hery, 2008). Obat yang digunakan sampel untuk penyembuhan 

luka sayat adalah Povidone iodine. Povidone iodine ini merupakan penggabungan 

senyawa yodium dengan polivinil pirolidon (PVP) yang digunakan secara luas 

untuk antiseptik kulit. Povidone iodine ini merupakan zat antibakteri lokal yang 

efektif tidak hanya untuk bakteri tetapi juga spora dan dapat digunakan pada 

perawatan secara sistemik dan efektif untuk mematikan mikroba. Namun, 

kelemahan Povidone iodine akan menimbulkan iritasi pada luka karena zat-zat yang 

terkandung dalam bahan antiseptik dianggap sebagai benda asing oleh tubuh selain 
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itu, komponen dan susunan obat ini berbeda dengan sel-sel tubuh (Katzung, 1998 

dalam Iswansari, 2011). 

Dewasa ini perkembangan pengobatan telah mengarah kembali ke alam 

(Back to nature) karena obat tradisional telah terbukti lebih aman dan tidak 

menimbulkan efek samping seperti pada obat-obat kimia. Selain hal itu, terjadi 

peningkatan keinginan masyarakat untuk menggunakan bahan alam atau “back to 

nature”, ditanggapi dengan banyak produk-produk topikal berbahan aktif tanaman 

untuk perawatan kesehatan, kosmetik dan pencegahan penyakit. Masyarakat 

terpencil mayoritas tidak tergantung penuh pada obat paten karena faktor geografis 

yang tidak memungkinkan, sehingga penyembuhan luka sayat secara tradisional 

diwarisi turun temurun membudaya. Pada masyarakat modern, masalah 

ketidakstabilan ekonomi dan ketergantungan impor bahan baku obat ke Indonesia 

menyebabkan harga obat-obatan buatan pabrik semakin mahal dan tidak terjangkau 

masyarakat, khusus masyarakat ekonomi bawah. Fenomena kebutuhan masyarakat 

terhadap obat-obatan di zaman sekarang mendorong usaha pengembangan 

penelitian bahan alam terhadap perawatan luka dengan meminimalkan efek yang 

merugikan tubuh sehingga bahan alam dapat dipercaya berkhasiat dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk pengobatan (Yovita, 2010 dalam 

Prasetyo., et al, 2010). 

Tanaman yang tumbuh di Indonesia banyak memiliki potensi bagi kesehatan 

manusia di antaranya untuk meredakan panas, mengobati luka, dan menurunkan 

tekanan darah (Wijaya & Kusuma, 1998 dalam Sunarsih Siti, 2003). Banyak sekali 

tanaman di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara 

komersil, berpotensi juga untuk digunakan sebagai bahan obat (Rukman, 1997 
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dalam Kusdianti, 2008). Banyak tanaman yang belum dilakukan penelitian secara 

ilmiah untuk mengetahui kegunaaan khusus terhadap penyembuhan luka sayat. 

Salah satu tanaman yang dipercaya berpotensi terhadap penyembuhan luka 

sayat adalah ubi jalar (Ipomoea batatas) yang umum daun dan batang digunakan 

sebagai pakan ternak. Alternatif penyembuhan luka sayat dengan menggunakan 

daun ubi jalar (Ipomoea batatas) yang termasuk dalam famili Convolvulaceae biasa 

digunakan sebagai obat tradisional. Getah daun ubi jalar yang langsung diambil dari 

tanaman oleh masyarakat Bima propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara turun-

temurun digunakan untuk mengobati luka sayat. 

Daun ubi jalar mengandung beberapa senyawa seperti  protein, lemak, 

karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin 

C, senyawa lain flavonoid, polifenol dan saponin (Rukmana, 2007). Menurut 

penelitian terdahulu Kumar & Setyawati (2008) dalam Moerfiah (2011) menyatakan 

bahwa flavonoid mampu mengatur fungsi sel dengan merangsang produksi 

Transforming Growth Factor-β (TGF-β) yang dapat meningkatkan migrasi dan 

proliferasi fibroblast di daerah bekas luka dan menginduksi Vascular Endothelial 

Growth Factor (VEGF) yang berperan dalam pembentukan pembuluh darah baru. 

Berdasarkan literatur Litbang (2008) menyatakan bagian daun ubi jalar secara 

empiris memiliki khasiat sebagai obat bisul, penurun panas. Menurut Padda (2006) 

bagian daun ubi jalar secara signifikan mempunyai kemampuan antioksidan pada 

kulit karena memiliki kandungan vitamin A, vitamin C dan polifenol. Dari hasil 

penelitian lain, Jawi & Sutirtayasa (2007) juga menunjukkan bahwa saponin 

memiliki kemampuan aktif membentuk senyawa perekat dan menutupi cedera pada 

bagian kulit. 
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Tanaman alternatif lain adalah daun sirih hijau (Piper betle) yang 

merupakan salah satu tanaman obat yang memiliki kemampuan secara empiris 

memiliki potensi untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti radang 

prostat, hepatitis, batuk, keputihan, maag, serta memiliki sifat antioksidan, 

antikanker, antiseptik, dan antiinflamasi (Hanum & Tim Redaksi Cemerlang, 2011). 

Kandungan sirih hijau (Piper betle) yang diketahui adalah flavonoid, 

alkaloid, saponin, minyak atsiri, tannin, fosfor, kalsium, vitamin A, vitamin B, 

vitamin C, dan zat besi (Sudewo, 2005). Saponin adalah kandungan yang paling 

berperan dalam penyembuhan luka. Saponin adalah senyawa yang memacu 

pembentukan kolagen, yaitu protein yang berperan dalam proses kesembuhan luka 

(Suratman., dkk, 1996 dalam Wibawati, 2012). Kemampuan saponin dalam 

mempercepat penyembuhan luka dibuktikan oleh (Shukla., dkk, 1999 dalam 

Wibawati, 2012) melalui penggunaan larutan asiaticoside didapatkan mampu 

mempercepat penyembuhan luka pada tikus Spraque dawley. Fungsi lain saponin 

dapat meningkatkan serta menguatkan jaringan kulit yang baru terbentuk, sehingga 

tidak mudah lagi rusak (Saktono, 2002 dalam Moerfiah., dkk, 2011). Selain itu, 

hasil penelitian (Osoniyi & Funmi, 2003) menyatakan bahwa minyak atsiri dapat 

mempercepat penggumpalan darah pada saat terluka, hal ini merupakan suatu yang 

menguntungkan di dalam proses penyembuhan luka. Berdasarkan literatur 

(Mahendra, 2005 dalam Januarsih & Atik, 2010) bahwa senyawa tannin memiliki 

kemampuan antibakteri yang kuat dalam menghambat pertumbuhan beberapa jenis 

bakteri penyebab luka. 

Luka sayat adalah salah satu jenis luka yang sulit sembuh dikarenakan 

gangguan pada pembekuan darah. Proses pembekuan darah dapat menghambat 
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penyembuhan luka sehingga mengalami nyeri, bengkak dan panas dan reaksi tubuh 

terhadap mikroorganisme, fase ini disebut inflamasi sehingga, menyebabkan sistem 

daya tahan tubuh terganggu dan jaringan kulit mati (Syamsuhidayat, 2007 dalam 

Setyoadi & Sartika, 2010). Proses penyembuhan luka dengan obat sintetis telah 

banyak menyebabkan infeksi (Kristiana Hery, 2008). Namun, akhir-akhir ini karena 

pertimbangan zat kimia sintetik yang mahal, terlebih mempunyai efek samping 

membahayakan tubuh, menyebabkan obat dari tanaman menarik perhatian 

masyarakat sebagai alternatif penyembuhan yang lebih berpotensi, murah, memiliki 

efek samping yang lebih kecil, dan tersedia dalam jumlah besar. 

Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber sampai saat ini belum 

ada penelitian terkait penggunaan tanaman ubi jalar dan daun sirih hijau terhadap 

proses penyembuhan luka sayat, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang 

berkaitan dengan “Potensi Filtrat Daun Ubi Jalar (Ipomoea batatas) dan Daun 

Sirih Hijau (Piper betle) Terhadap Proses Penyembuhan Luka Sayat pada 

Mencit (Mus musculus)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah filtrat daun ubi jalar (Ipomoea batatas), filtrat daun sirih hijau 

(Piper betle) dan filtrat kombinasi berpotensi terhadap proses 

penyembuhan luka sayat pada mencit (Mus musculus)? 

2. Berapakah dosis filtrat daun ubi jalar (Ipomoea batatas), filtrat daun sirih 

hijau (Piper betle) dan filtrat kombinasi yang paling berpotensi terhadap 

proses penyembuhan luka sayat pada mencit (Mus musculus)? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui apakah filtrat daun ubi jalar (Ipomoea batatas), filtrat 

daun sirih hijau (Piper betle) dan filtrat kombinasi berpotensi terhadap 

proses penyembuhan luka sayat pada mencit (Mus musculus). 

2. Untuk mengetahui berapakah dosis filtrat daun ubi jalar (Ipomoea 

batatas), filtrat daun sirih hijau (Piper betle) dan filtrat kombinasi yang 

paling berpotensi terhadap proses penyembuhan luka sayat pada mencit 

(Mus musculus). 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritik  

a. Untuk mengembangkan keilmuan di bidang biologi khususnya dalam mata 

kuliah anatomi tumbuhan, pengobatan tradisional dan fitofarmaka. 

2. Secara praktis 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi filtrat daun ubi 

jalar (Ipomoea batatas), filtrat daun sirih hijau (Piper betle) dan filtrat 

kombinasi terhadap proses penyembuhan luka sayat pada mencit (Mus 

musculus). 

2. Memperkaya khasanah ilmu pengobatan luka sayat berbahan baku 

tanaman, lebih khusus tentang potensi filtrat daun ubi jalar (Ipomoea 

batatas), filtrat daun sirih hijau (Piper betle) dan filtrat kombinasi 

terhadap proses penyembuhan luka sayat pada mencit (Mus musculus). 
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a. Sebagai seorang guru memberikan wawasan kepada siswa tentang 

penerapan ilmu biologi dalam kehidupan sehari-hari sesuai standar 

kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) di sekolah. 

 

Tabel 1.1 Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sesuai 

Kurikulum KTSP Sekolah Menengah Atas (SMA) 

 

SK Siswa mampu memahami konsep tentang upaya manusia dalam 

pemanfaatan sumber daya hayati (pengembangan tanaman dan 

hewan)  

KD. 1 Siswa mengkaitkan dan mengkaji konsep tentang pemanfaatan 

sumber daya hayati (pengembangan tanaman) dengan hasil 

penelitian menggunakan daun tanaman ubi jalar dan daun sirih 

terhadap penyembuhan luka sayat di bidang kesehatan 

KD.2 Siswa menerapkan konsep tentang upaya manusia dalam 

pemanfaatan sumber daya hayati (pengembangan tanaman) 

dengan menggunakan hasil penelitian daun tanaman ubi jalar dan 

daun sirih terhadap penyembuhan luka sayat  

 

1.5 Definisi Istilah 

a. Potensi  : Kemampuan daun ubi jalar (Ipomoea batatas), daun sirih 

hijau (Piper betle) dan filtrat kombinasi yang mempunyai kemampuan 

terhadap proses penyembuhan luka sayat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2012). 

b. Filtrat  : Sediaan yang diperoleh dari daun tanaman ubi jalar 

(Ipomoea batatas) dan daun sirih hijau (Piper betle) berupa kandungan 

senyawa substansial yang telah melewati tahap penyaringan (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2012). 

c. Daun ubi jalar  : Daun yang memiliki bentuk besar menjantung atau 

menjari  tangan dan rimpangnya membesar menjadi umbi di dalam tanah 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012). 
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d. Daun sirih hijau : Tanaman merambat di pohon lain atau di media 

rambat buatan, daun terasa agak pedas, berwarna hijau, berbentuk 

menyirip biasa dikunyah bersama dengan pinang dan kapur sebagai 

penguat gigi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012). 

e. Luka sayat  : Terbelah, tersayat atau teriris kulit akibat terkena 

barang maupun benda tajam yang menyebabkan terjadi pembekuan darah 

dan jaringan pada kulit mati sehingga menghambat penyembuhan luka 

disertai nyeri, bengkak, panas dan reaksi tubuh terhadap mikroorganisme 

(Syamsuhidayat, 2007 dalam Setyoadi & Sartika, 2010). 

 

1.6 Batasan Penelitian 

a. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun ubi jalar 

(Ipomoea batatas) dan daun sirih hijau (Piper betle). 

b. Indikator pengamatan penelitian meliputi ciri-ciri sebagai berikut eritema 

kulit, edema, pus atau eksudat, nekrosis jaringan, granulasi, jaringan parut 

dan luka kering (Stanhope & Marcia, 2000 dalam Mun’im Abdul, 2010). 

 


