
 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Luka merupakan suatu keadaan dimana terdapat jaringan tubuh yang 

mengalami cedera atau kerusakan. Kerusakan tersebut bisa diakibatkan oleh 

benda tajam, zat kimia, gigitan hewan, sengatan listrik, dan lain sebagainya. 

Secara umum luka dapat dibedakan menjadi dua yaitu luka yang tidak disengaja 

dan luka yang disengaja (Lostapa, 2016). Luka yang tidak disengaja biasanya 

terjadi pada seseorang yang mengalami kecelakaan, sedangkan luka yang 

disengaja biasanya terjadi pada seseorang yang melakukan tindakan operasi untuk 

tujuan tertentu. Menurut Meikahani (2015), jenis luka dibagi menjadi dua yaitu 

luka terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka merupakan suatu keadaan dimana 

rusaknya jaringan kulit yang diakibatkan oleh benda tajam, tembakan, atau 

benturan keras dengan benda tumpul pada saat kecelakaan lalu lintas seperti luka 

lecet, luka sayat, luka tembak dan luka robek. Luka tertutup merupakan suatu 

keadaan dimana rusaknya jaringan kulit yang disebabkan oleh trauma benda 

tumpul akan tetapi kulit penderita dalam keadaan utuh dan tidak terjadi hubungan 

antara jaringan tersebut dengan dunia luar, seperti pada luka memar, dislokasi, 

dan cedera pada otot.  

Tubuh manusia akan melakukan suatu respon fisiologis secara otomatis 

ketika ada bagian tubuh yang mengalami luka. Respon tersebut dilakukan dengan 

cara regenerasi sel dan penyembuhan luka untuk mengembalikan struktur dan 

fungsi jaringan tubuh yang mengalami kerusakan. Menurut Ferdinandez (2013), 
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penyembuhan luka pada jaringan tubuh terdiri dari tiga fase yaitu fase 

inflamasi, fase proliferasi, dan fase remodelling atau maturasi. Pada proses 

penyembuhan luka terdapat beberapa komponen yang berperan penting seperti 

kolagen, angiogenenis atau pembentukan pembuluh darah baru, serta granulasi 

(Ferdinandez, 2013).  

Berdasarkan data Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2013), pada 

Provinsi Jawa Timur terdapat 7,2% masyarakat yang mengalami luka akibat 

trauma benda tajam. Luka terbuka akibat trauma benda tajam memiliki potensi 

untuk terkena infeksi bakteri yang serius seperti tetanus, gas gangren, infeksi 

tulang, cacat jangka panjang, serta kematian apabila tidak dikelola dengan benar 

(WHO, 2015). Oleh karena itu diperlukan suatu manajemen perawatan luka untuk 

menangani permasalahan tersebut. Menurut Lostapa (2016), manajemen 

perawatan luka diperlukan untuk meningkatkan proses penyembuhan, mencegah 

kerusakan kulit lebih lanjut, mengurangi resiko infeksi, serta meningkatkan 

kenyamanan pasien.  

Masyarakat pada umumnya menggunakan obat kimia sintetis untuk 

menyembuhkan luka tanpa mempertimbangkan efek samping dari penggunaan 

obat tersebut bagi kesehatan. Salah satu obat kimia sintetis yang sering digunakan 

dalam meminimalisir dampak infeksi akibat kontaminasi bakteri adalah povidone 

iodine karena memiliki efek antimikroba, menciptakan lingkungan sekitar luka 

menjadi lembab, serta mampu menginduksi proses angiogenesis (Atik, 2009). 

Povidone iodine juga merupakan antiseptik eksternal dengan spektrum 

mikrobisidal untuk pencegahan atau perawatan pada infeksi topikal yang 
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berhubungan dengan operasi, luka sayat, lecet, serta mengurangi iritasi mukosa 

ringan (Rondhianto, 2016).  

Berdasarkan data di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri, bahan 

antiseptik yang digunakan dalam membantu perawatan luka ialah povidone iodine 

10%, akan tetapi di salah satu sisi kandungan dari obat sintetis ini dapat 

menimbulkan efek samping pada saat proses penyembuhan luka berlangsung 

(Rahmawati, 2014). Menurut Nurdiantini (2017), penggunaan povidone iodine 

dalam jangka waktu yang panjang memiliki beberapa efek samping seperti 

menghambat granulasi pada luka, bersifat lebih toksik bila masuk ke dalam 

pembuluh darah, menimbulkan iritasi jika bahan antiseptik yang terkandung 

didalam povidone iodine dalam konsentrasi tinggi, serta dianggap benda asing 

oleh tubuh karena komponen dan susunanya berbeda dengan sel-sel tubuh. Sifat 

toksik terhadap fibroblas pada povidone iodine akan mempengaruhi proses 

pembentukan kolagen yang akan bertanggung jawab terhadap pembentukan 

jaringan baru pada luka, sehingga akan menghambat proses penutupan luka 

(Amaliya, 2013). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Atik (2009), bahwa pada luka yang diberikan povidone iodine memiliki jumlah 

rata-rata fibroblas yang rendah dikarenakan povidone iodine mampu menghambat 

fibroblasia pada area luka. 

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat harus lebih bijak dalam menentukan 

tindakan untuk menyembuhkan luka guna meminimalisir efek samping bagi 

kesehatan tubuh. Salah satu alternatif yang dapat digunakan masyarakat untuk 

menyembuhkan luka adalah tanaman obat (Suriadi, 2014). Meskipun masih 
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tergolong tradisional, pemanfaatan tanaman obat dinilai lebih aman digunakan 

karena memiliki efek samping yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan 

obat kimia sintetis. 

Salam (Syzygium polyanthum W.) merupakan tanaman yang mudah 

dijumpai di wilayah Indonesia. Daun dari tanaman ini selain digunakan untuk 

rempah pengharum masakan, juga bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional 

karena mengandung minyak atsiri, tanin, flavonoid, saponin, seskuiterpen, 

triterpenoid, fenol, steroid, sitral, dan lakton (Pura, 2015). Menurut Andrianto 

(2012), kandungan senyawa aktif pada daun salam tersebut mempunyai efek 

farmakologis untuk membantu penyembuhan luka.  

Menurut Sudirman (2014), minyak atsiri yang terkandung di dalam daun 

salam memiliki efek analgesik untuk menurunkan atau menghilangkan rasa nyeri 

pada luka, sedangkan senyawa tanin memiliki efek antibakteri yang mampu 

menghambat kerusakan jaringan tubuh yang disebabkan oleh bakteri. Menurut 

Suriadi (2014), senyawa flavonoid pada daun salam memiliki efek antimikroba 

yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme salah satunya bakteri 

dengan cara menghancurkan protein sel bakteri tersebut, serta berfungsi untuk 

melindungi pembuluh darah. Senyawa saponin memiliki efek antibakteri dengan 

mekanisme kerja merusak membran sitoplasma dan membunuh sel bakteri 

tersebut, serta merangsang pembentukan kolagen untuk perbaikan jaringan tubuh 

yang mengalami kerusakan (Afrianti, 2013). Menurut Suriadi (2014), senyawa 

tanin, flavonoid, dan saponin yang bekerja secara bersamaan berfungsi sebagai 

antimikroba dan merangsang pertumbuhan sel baru pada jaringan tubuh yang 
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mengalami luka.  

Menurut Muflikhatur (2014), kandungan senyawa flavonoid pada ekstrak 

daun salam ialah 11181,015 ppm. Kandungan senyawa flavonoid tersebut lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan ekstrak daun sirsak yang pada umumnya 

digunakan untuk membantu penyembuhan luka sebesar 27,5027 ppm (Neldawati, 

2013). Hal tersebut yang melatarbelakangi penggunaan ekstrak daun salam pada 

penelitian ini untuk membantu proses penyembuhan luka sayat tikus putih, karena 

tingginya kandungan senyawa flavonoid yang akan mempercepat proses 

penutupan luka. 

Menurut Andrianto (2012), kandungan senyawa aktif dari ekstrak daun 

salam yang mempunyai efek farmakologis seperti tanin, flavonoid, dan saponin 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Penelitian lain 

yang dilakukan oleh (Pura, 2015), menunjukan bahwa pada konsentrasi 20% 

merupakan konsentrasi ekstrak daun salam yang efektif untuk menghambat 

pertumbuhan total bakteri pada karkas ayam broiler, tetapi bila konsentrasi daun 

salam ditingkatkan sampai dengan 25% diikuti dengan peningkatan jumlah 

bakteri. Hal tersebut dikarenakan semakin pekatnya larutan daun salam yang 

digunakan mengakibatkan senyawa antibakteri yang terdapat pada daun salam 

tersebut sulit untuk berpenetrasi ke daging ayam broiler. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan (Afrianti, 2013), bahwa semakin meningkatnya 

konsentrasi ekstrak daun senduduk mengakibatkan larutan tersebut semakin pekat 

dan sulit berpenetrasi pada otot daging. Berdasarkan hal tersebut, ekstrak daun 

salam juga dapat dimanfaatkan untuk menghambat pertumbuhan total bakteri 
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yang menyebabkan infeksi pada luka sayat tikus putih sehingga akan 

mempercepat proses penyembuhan luka. Hal itu pula yang dijadikan dasar 

penentuan konsentrasi ekstrak daun salam pada penelitian ini yaitu, 5%, 10%, 

15%, dan 20%.  

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar Biologi 

apabila telah memenuhi syarat pemanfaatan sumber belajar seperti kejelasan 

potensi, kesesuain dengan tujuan pembelajaran, ketepatan sasaran, kejelasan 

informasi,  kejelasan pedoman eksplorasi, serta kejelasan perolehan (Nurrohman, 

2015). Sumber belajar yang telah sesuai dengan syarat tersebut dapat mendukung 

proses pencapaian tujuan pembelajaran serta membantu menambah pengetahuan 

untuk tingkat SMA kelas X IPA pada semester I mengenai materi “Berbagai 

Tingkat Keanekaragaman Hayati Indonesia” yaitu pada KD 4.2 Menyajikan hasil 

observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya 

pelestariannya. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu menambah 

pengetahuan peserta didik mengenai daun salam yang awalnya hanya 

dimanfaatkan sebagai rempah pengharum masakan juga dapat diolah menjadi obat 

herbal yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri untuk mempercepat proses 

penyembuhan luka sayat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun salam terhadap penyembuhan 

luka sayat dengan judul “Uji Efektivitas Ekstrak Daun Salam (Syzygium 

polyanthum W.) terhadap Penyembuhan Luka Sayat Tikus Putih (Rattus 

norvegicus) Dimanfaatkan sebagai Sumber Belajar Biologi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Adakah perbedaan pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun salam 

(Syzygium polyanthum W.) terhadap penyembuhan luka sayat tikus putih 

(Rattus norvegicus)? 

2. Berapakah konsentrasi ekstrak daun salam yang paling efektif terhadap 

penyembuhan luka sayat tikus putih (Rattus norvegicus)? 

3. Bagaimanakah hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

dalam pembelajaran Biologi di SMA kelas X IPA pada materi berbagai 

tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia KD 4.2? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui perbedaan pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun salam 

terhadap penyembuhan luka sayat tikus putih. 

2. Mengetahui konsentrasi ektrak daun salam yang paling efektif terhadap 

penyembuhan luka sayat tikus putih. 

3. Mengetahui hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber dalam 

pembelajaran Biologi di SMA kelas X IPA pada materi berbagai tingkat 

keanekaragaman hayati di Indonesia KD 4.2. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Bagi Ilmu Pengetahuan: 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan bagi 

penulis maupun pembaca tentang pemanfaatan daun salam sebagai obat 

herbal untuk penyembuhan luka sayat dan sebagai referensi dalam 

pembuatan obat herbal lainya. 

b. Bagi Ilmu Pendidikan: 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan contoh baru mengenai 

materi “Tingkat Keanekaragaman Hayati di Indonesia” pada SMA kelas 

X IPA semester I, salah satunya dengan mengetahui manfaat daun 

salam sebagai obat herbal untuk membantu menyembuhkan luka sayat. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi Masyarakat: 

Peneliti ingin memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

manfaat daun salam selain digunakan untuk rempah pengharum 

masakan, juga dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal dalam 

menyembuhkan luka sayat, serta mampu meminimalisir efek samping 

bagi kesehatan tubuh. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya: 

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk dasar penelitian 

lanjutan, serta sebagai pertimbangan terhadap penelitian lain yang 

berkaitan dengan pemanfaatan ekstrak tanaman untuk obat herbal. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Supaya penelitian ini terarah, fokus pada permasalahan, serta tidak meluas, 

maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Luka sayat pada penelitian ini adalah luka yang sengaja dibuat 

menggunakan scapel atau silet steril sepanjang 2 cm pada punggung tikus 

jantan yang telah berumur 2 bulan dengan berat badan antara 150-200 

gram. 

2. Kontrol positif pada penelitian ini dengan menggunakan obat kimia 

sintetis berupa povidone iodine. 

3. Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini ialah daun salam. 

Pembuatan ekstrak daun salam menggunakan metode maserasi dengan 

konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20%. 

4. Parameter penyembuhan luka yang diamati dalam penelitian ini adalah 

berkurangnya panjang luka, ada atau tidaknya eritema (kemerahan pada 

kulit), edema (pembengkakan), granulasi, dan luka yang sudah menutup. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Luka Sayat 

Luka sayat merupakan luka akut yang disebabkan oleh trauma benda tajam 

seperti pisau, seng, kaca dengan serangan yang cepat serta waktu 

penyembuhan luka yang dapat diprediksi (Suriadi, 2014).  
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2. Penyembuhan Luka 

Penyembuhan luka merupakan suatu proses perubahan kompleks yang 

bertujuan untuk mengembalikan struktur dan fungsi jaringan tubuh yang 

mengalami trauma (Yunanda, 2016). 

3. Tahapan Penyembuhan Luka Sayat 

Tahapan penyembuhan luka pada jaringan tubuh yang mengalami 

kerusakan terdiri dari tiga fase, yaitu fase inflamasi, fase proliferasi, dan 

fase remodeling (Ferdinandez, 2013).  

4. Ekstrak 

Ekstrak merupakan sediaan kental yang didapatkan dengan cara 

mengekstraksi kandungan senyawa aktif dari tumbuhan menggunakan zat 

pelarut yang sesuai dan sebagian atau semua pelarut tersebut diuapkan 

sampai menjadi serbuk yang diinginkan (Zulharmita, 2012). 

5. Konsentrasi  

Konsentrasi merupakan suatu angka yang menyatakan perbandingan 

antara volume zat pelarut dengan zat terlarut pada suatu larutan yang akan 

digunakan dalam penelitian (Zahriana, 2016).  

 


