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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Luka eksisi adalah luka dengan penghilangan volume yang signifikan 

pada jaringan sehingga ruangan yang kehilangan jaringannya tersebut diisi 

oleh material-material dari penyembuhan luka (Martin & Wysocki, 2008). 

Penyembuhan luka merupakan proses kompleks yang melibatkan integrasi 

antara peristiwa selular dan molekular (Gopalakhrisnan et al, 2015). Sel 

fibroblas dan mononuklear adalah beberapa sel yang berperan penting 

dalam penyembuhan luka. Penyembuhan luka terdiri dari fase koagulasi dan 

hemostasis, fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi (Samanta et 

al, 2016). Fase koagulasi dan hemostasis ditandai dengan vasokonstriksi, 

agregasi platelet, pembentukan klot fibrin, dan pengeluaran sitokin 

inflamasi dan faktor pertumbuhan (Pereira & Bartolo, 2016). Lalu sel-sel 

inflamasi mulai tertarik ke daerah luka karena beberapa agen kemotaktik, 

lalu memfagosit mikroorganisme dan benda asing di daerah luka. Fase 

proliferasi merupakan proses perbaikan jaringan dengan adanya migrasi 

fibroblas, angiogenesis, dan pembentukan jarigan granulasi. Sel-sel 

fibroblas selanjutnya akan mensintesis kolagen untuk memberi keutuhan 

dan kekuatan jaringan. Dan fase terakhir adalah fase maturasi yaitu 

perkembangan komposisi jaringan baru sampai luka sembuh atau terbentuk 

jaringan parut (Velnar et al, 2009). Proses penyembuhan luka yang tidak 

tepat dapat menyebabkan luka menjadi kronis dan meningkatkan resiko 

infeksi sehingga memperburuk keadaan pasien (Pereira & Bartolo, 2016). 
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Luka eksisi termasuk dalam luka terbuka dan menempati tiga besar jenis 

cedera yang dialami masyarakat yaitu sebanyak 23,2%, dengan prevalensi 

cedera di Indonesia yang meningkat yaitu sebanyak 7,5% pada Riskesdas 

2007 dan 8,2% pada Riskesdas 2013. 

Terapi penyembuhan luka dapat diklasifikasikan sebagai terapi 

modern dan tradisional. Akan tetapi, terapi modern lebih mahal daripada 

terapi tradisional dan terkadang sulit ditemukan pada daerah pedesaan atau 

terpencil (Pereira & Bartolo, 2016). Salah satu terapi alternatif tradisional di 

Indonesia adalah terapi herbal atau menggunakan tumbuhan, selain mudah 

didapat dan harga terjangkau, terapi herbal memiliki kemampuan 

menyembuhkan karena bekerja dalam lingkup sel dan molekuler. Hal ini 

menjadikan herbal sebagai terapi alternatif tradisional yang patut dilakukan 

untuk memperbaiki kualitas hidup pasien (Suryo, 2009). 

Tumbuhan kenikir (Cosmos caudatus) adalah salah satu tumbuhan di 

Indonesia yang banyak dikonsumsi untuk sayur. Beberapa manfaat 

tumbuhan kenikir adalah anti-inflamasi dan anti-bakteri yang dapat berperan 

dalam membantu proses penyembuhan luka. Kandungan zat bioaktif pada 

tumbuhan kenikir adalah vitamin C (108,8 mg / 100 g), quercetin (51,3 mg / 

100 g), dan kandungan zat lainnya dengan jumlah kurang dari 5 mg / 100 g 

yaitu kaempferol, chlorogenic acid, caffeic acid, ferulic acid, anthocyanin, 

dan β-carotene (Cheng et al, 2015). Kandungan quercetin pada daun kenikir 

merupakan yang paling tinggi diantara beberapa sayuran di Indonesia 

(Andarwulan et al, 2010). Pada suatu penelitian, luka yang diberi quercetin 

menunjukkan jumlah sel-sel inflamasi yang lebih sedikit dan lebih banyak 
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proliferasi fibroblas (Gopalakhrisnan et al, 2015).  Selain itu, penelitian 

Rasdi et al (2010) dan Yusoff et al (2015) menunjukkan bahwa kenikir 

memiliki potensi sebagai anti-bakteri sehingga mempermudah tugas sel-sel 

inflamasi. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kenikir dapat membantu 

proses penyembuhan luka terutama pada fase inflamasi dan proliferasi.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba untuk melakukan 

penelitian mengenai pengaruh pemberian gel ekstrak daun kenikir (Cosmos 

caudatus) terhadap sel fibroblas dan mononuklear pada luka eksisi tikus 

putih (Rattus novergicus strain wistar). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian gel ekstrak daun kenikir (Cosmos 

caudatus) terhadap sel fibroblas dan mononuklear pada luka eksisi tikus 

putih (Rattus novergicus strain wistar)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian gel ekstrak daun kenikir (Cosmos 

caudatus) terhadap sel fibroblas dan mononuklear pada luka eksisi tikus 

putih (Rattus novergicus strain wistar). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui berapa dosis minimal gel ekstrak daun kenikir 

(Cosmos caudatus)  yang berpengaruh terhadap sel fibroblas dan 

mononuklear pada luka eksisi tikus putih (Rattus novergicus strain 

wistar). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Untuk meningkatkan pengembangan ilmu dan teori ilmiah tentang 

pengaruh pemberian gel ekstrak daun kenikir (Cosmos caudatus) 

terhadap sel fibroblas dan mononuklear pada luka eksisi. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 


