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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). 

Umumnya masyarakat memiliki cara yang berbeda dalam menangani luka 

seperti dengan 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. Bahkan antiseptik seperti hydrogen peroxide, 

providone iodine, acetic acid, dan chlorohexadine yang biasa tersedia di kotak 

obat, Misalnya 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).  

Munculnya berbagai obat-obatan produksi pabrik moderen ternyata tidak 

serta merta memberikan keutungan bagi masyarakat namun juga memberi dampak 

negatif dan permasalahan baru, hal ini dikarenakan obat sintesis produksi pabrik 

umumnya memiliki efek samping serius serta harganya yang relatif mahal. Maka 

dari itu penggalian potensi terhadap obat alami dari tumbuhan perlu dilakukan 
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mengingat obat dari tumbuhan memiliki keuntungan harga yang relatif murah dan 

tidak menyebabkan efek samping serius serta aman untuk pemakaian obat 

manusia (Dalimarta, 2000).  

 Salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional untuk luka 

adalah petai cina (Leucaena glauca, Benth), Keberadaan tanaman tersebut cukup 

melimpah, hal ini karena cara pembudidayaannya terbilang mudah dan Secara 

etnobotani, masyarakat Indonesia telah memanfaatkan daun petai cina sebagai 

obat-obatan diantaranya sebagai obat luka dan obat bengkak, utamanya pada 

kehidupan masyarakat tradisional. Pemanfaatannya cukup sederhana yaitu dengan 

cara dikunyah-kunyah atau ditumbuk, kemudian ditempelkan pada bagian yang 

luka ataupun bengkak (Sartinah, 2010). Masalahnya ialah masih minimnya 

informasi mengenai penjelasan ilmiah tentang pengaruh pemanfaatan daun petai 

cina terhadap penyembuhan luka.  

 Belum lama ini penelitian terkait kandungan senyawa aktif dalam daun 

petai cina telah dilakukan oleh Ferariani, et al. (2010),yang membuktikan bahwa 

dalam daun muda petai cina terdapat senyawa kimia seperti zat saponin, alkaloid, 

flovanoid, tanin dan polifenol. ”Saponin merupakan salah satu senyawa yang 

mampu memacu pembentukan kolagen, yaitu protein struktur yang berperan 

dalam proses penyembuhan luka sekaligus mempunyai kemampuan sebagai 

pembersih sehingga efektif untuk penyembuh luka terbuka.” Sedangkan tanin 

menurut  Prodjoharjono (1975) memiliki aktifitas hemostipik yaitu kemampuan 

untuk menghentikan pendarahan dengan membentuk jendalan, adapun polifenol 

tanaman yang berfungsi mengikat dan mengendapkan protein (Saptoyono, 1996). 
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 Melihat kenyataan tersebut perlu dilakukan  upaya agar dapat memberikan 

solusi sekaligus dukungan ilmiah bagi masyarakat tentang manfaat tanaman petai 

cina sebagai penyembuh luka baru. Maka dari itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Pengaruh Berbagai Dosisi Dekok Daun Petai Cina 

(Leucaena glauca, Benth) Terhadap Kecepatan Penyembuhan Luka Baru dengan 

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

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

penelitian ini memberikan informasi bagi masyarakat secara relevan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Adakah perbedaan pengaruh berbagai dosis dekok daun Petai cina 

(Leucaena glauca, Benth) terhadap  kecepatan penyembuhan luka baru 

pada tikus putih (Rattus norvegicus Strain Wistar).? 

2. Berapakah Dosis dekok daun Petai cina (Leucaena glauca, Benth) yang 

paling efektif  terhadap penyembuhan luka baru pada tikus putih (Rattus 

norvegicus Strain Wistar).? 
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh berbagai dosis dekok daun petai 

cina (Leucaena glauca, Benth) terhadap kecepatan penyembuhan luka 

baru pada tikus putih (Rattus norvegicus Strain Wistar). 

2. Untuk mengetahui berapakah dosis dekok daun Petai cina (Leucaena 

glauca, Benth) yang paling efektif terhadap penyembuhan luka baru pada 

tikus putih (Rattus norvegicus Strain Wistar). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya: 

a. Memberikan penjelasan ilmiah mengenai manfaat dekok daun petai cina 

(Leucaena glauca, Benth) dalam membantu penyembuhan luka. 

b. Data hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

mengenai efektivitas dekok daun petai cina (Leucaena glauca, Benth) 

dalam membantu penyembuhan luka. 

c. Menjadi tambahan refrensi atau rujukan bagi pengembangan penelitian-

penelitian selanjutnya yang terkait manfaat daun petai cina (Leucaena 

glauca, Benth) 
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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. Petai cina (Leucaena glauca, Benth) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah daun muda yang dipetik dari pohon dan bentuk dekok. 

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

berumur 3 bulan dan beratnya 180 gram sebanyak 30 ekor. 

3. Parameter  yang  diamati adalah kecepatan sembuhnya luka baru pada 

tikus yang sengaja dilukai berdasarkan lama hari. 

4. Luka dikatakan sembuh apabila telah terjadi kontinuitas lapisan  kulit dan 

bekas luka kembali seperti kondisi semula, mulus dan tidak ada bekas 

jaringan parut (Hestiana, 2010).  

 

1.6 Definisi Istilah 

Untuk mengindari kesalahan dalam mendefinsikan istilah dalam 

penelitian ini,  maka perlu didefinisikan beberapa istilah penting diantaranya: 

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

sehingga terjadi pemisahan jaringan yang semulanya normal (Bachsinar, 

1992). 

2. Petai cina (Leucaena glauca, Benth) adalah tumbuhan yang termasuk 

kedalam kelompok perdu atau pohon (Steenis, 2008), serta memiliki 

manfaat sebagai tanaman obat (Sartinah, 2010). 



6 
 

 
 

3. Dekok adalah sediaan yang terbuat dari bahan segar yang direndam pada 

aquades kemudian dipanaskan hingga volume tertentu kemudian dilakukan 

penyaringan dan diperolehlah suatu cairan (Susetyarini, 2009). 

4. Dosis adalah ukuran konsentrasi untuk menentukan banyaknya zat dalam 

bahan, larutan, atau sejenisnya (Poerwadarminta, 1998) 


