
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Luka merupakan rusaknya kesatuan atau komponen jaringan dimana 

secara langsung terdapat subtansi jaringan yang rusak atau hilang. Luka dapat 

digambarkan sebagai gangguan dalam kontinuitas sel-sel kemudian diikuti dengan 

penyembuhan luka yang merupakan pemulihan kontinuitas tersebut (Smeltzer 

dalam wibisono 2008). 

Banyak cara yang telah dikembangkan untuk penyembuhan luka seperti 

menjahit luka, menggunakan antiseptik dosis tinggi, dan juga pembalutan dengan 

menggunakan bahan penyerap. Namun ketika diteliti lebih lanjut, ternyata cara 

penyembuhan seperti ini sama sekali tidak membantu bahkan berisiko 

memperburuk luka. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita akan 

menggunakan antiseptik pada luka dengan tujuan menjaga luka tersebut agar 

menjadi steril. Bahkan antiseptik seperti hydrogen peroxide, providone iodine, 

acetic acid, dan chlorohexadine selalu tersedia di kotak obat. Sekarang perlu 

diketahui, masalah utama yang timbul akibat antiseptik tersebut ternyata tidak 

hanya membunuh kuman-kuman yang ada, akan tetapi juga membunuh leukosit 

yaitu sel darah yang dapat membunuh bakteri pathogen dan jaringan fibroblast 

yang membentuk jaringan kulit baru (Anonymous, 2008 dalam Suwitaningtias, 

2009).  

Pada masyarakat kecil atau pedesaan yang tidak selalu bergantung pada 

adanya obat untuk menyembuhkan luka lebih-lebih pada masyarakat yang 



ekonominya rendah, sedangkan untuk membeli bahan obat-obatanpun tidak dapat 

terpenuhi, dengan demikian kebanyakan masyarakat kecil bahkan masyarakat 

yang sudah ekonominya tergolong mapan masih banyak menjadikan bahan alam 

untuk dijadikan obat serta banyak masyakat yang masih menggunakan metode 

pengobatan seperti yang diwariskan nenek moyang mereka didalam penyembuhan 

suatu penyakit yang dilakukan secara turun-temurun. Khususnya di daerah 

kepulauan seperti Kangean yang mayoritas masyarakatnya masih minim 

pengetahuan serta paramedis dan obat-obatan yang tersedia masih belum 

mencukupi sehingga ketika terjadi insiden seperti pertengkaran yang sering 

disebut carok itu tidak dapat dihindari dari adanya luka pada anggota badan yang 

terkena barang tajam sehingga mereka masih banyak menggunkan bahan alam 

yang dijadikan obat untuk menyembuhkan luka yang dideritanya dan hal itu 

merupakan pertolongan pertama untuk mengatasi kondisi tersebut. Sedangkan 

bahan alam yang sering digunakan diantaranya adalah tumbuhan tembelekan 

(Lantana camara L.) dipercaya dan digunakan untuk menyembuhkan luka 

dikarenakan pada tembelekan (Lantana camara L.) tersebut yaitu pada daun 

terdapat kandungan kimia seperti lantadene A, lantadene B, lantanolic acid, lantic 

acid, humolene (mengandung minyak atsiri), β-caryophyllene, γ-terpidene, α-

pinene, dan p-cymene. Daun tembelekan bersifat pahit, sejuk, berbau, dan sedikit 

beracun (toksik), yang berkhasiat menghilangkan gatal (anti-pruritus), anti toksik, 

menghilangkan bengkak, dan perangsang muntah (Dalimartha,1999). 

Dengan pertimbangan yang demikian maka peneliti tertarik untuk 

melakukan uji menggunakan hewan tikus putih (Rattus norvegicus.Strain Wistar) 

karena memiliki struktur kulit yang serupa dengan struktur kulit manusia, dengan 



harapan penelitian ini memberikan informasi bagi masyarakat tentang 

pemanfaatan daun tembelekan (Lantana camara L.) dalam bentuk sari, sebagai 

obat tradisional yang dapat menyembuhkan luka. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tersebut diatas, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Adakah perbedaan pengaruh berbagai dosis sari daun tembelekan 

(Lantana camara L.) terhadap  lama penyembuhan luka pada tikus putih 

(Rattus norvegicus Strain Wistar).? 

2. Sari daun tembelekan (Lantana camara L.) dosis berapakah yang memiliki 

pengaruh paling efektif  terhadap penyembuhan luka pada tikus putih 

(Rattus norvegicus Strain Wistar).? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh berbagai dosis sari daun 

tembelekan (Lantana camara L.) terhadap lama penyembuhan luka pada 

tikus putih (Rattus norvegicus Strain Wistar). 

2. Untuk mengetahui dosis sari daun tembelekan (Lantana camara L.) 

manakah yang memiliki pengaruh yang paling efektif terhadap 

penyembuhan luka pada tikus putih (Rattus norvegicus Strain Wistar). 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

manfaat sari daun tembelekan (Lantana camara L.) dalam membantu 

penyembuhan luka. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Data hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

mengenai efektivitas sari daun tembelekan (Lantana camara L.) dalam 

membantu penyembuhan luka. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Tembelekan (Lantana camara L.) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah daunnya yang dibentuk sari serta  tidak pernah mengalami 

pengolahan. 

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih yang 

berumur 3 bulan dan beratnya 250 gram sebanyak 30 ekor. 

3. Parameter  yang  diamati adalah kecepatan sembuhnya luka pada tikus 

yang sengaja dilukai. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Sari daun tembelekan (Lantana camara L.) adalah air yang diperoleh dari  



hasil pesaran daun tembelekan (Lantana camara L.) yang sebelumnya 

ditumbuk atau dihancurkan terlebih dahulu. 

2. Tembelekan (Lantana camara L.) adalah tumbuhan yang termasuk 

kedalam kelompok jati-jatian (Verbenaceae), serta memiliki khasiat 

diantaranya sebagai penyembuh luka (Steenis, 2008). 

3. Luka atau vulnera adalah terjadinya gangguan kontinuitas suatu jaringan, 

sehingga terjadi pemisahan jaringan yang semulanya normal (Bachsinar, 

1992). 

4. Sari adalah sediaan yang terbuat dari bahan segar yang dihancurkan 

kemudian dilakukan penyaringan terhadap hasil bahan yang sudah 

dihancurkan tersebut dan diperolehlah suatu cairan (Susetyarini, 2009). 

 

 

 

 


