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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kersen (Muntingia calabura) merupakan salah satu tumbuhan yang 

umumnya banyak ditemukan tumbuh di negara beriklim tropis seperti Indonesia. 

Kersen termasuk tumbuhan obat yang sangat mudah ditemukan dan 

dibudidayakan. Bagian tumbuhan ini yang banyak digunakan sebagai obat 

tradisional adalah daunnya. Sejauh ini pemanfaatan daun kersen sebagai obat 

alami masih kurang maksimal karena masyarakat pada umumnya kurang 

memahami manfaat dari kandungan senyawa aktif di dalam daun kersen yang 

dapat digunakan sebagai obat. 

Daun kersen mengandung beberapa senyawa aktif seperti flavonoid, saponin 

dan tanin (Handayani & Sentat, 2016). Kelompok senyawa flavonoid yang 

terkandung di dalam daun kersen antara lain flavon, flavanon, flavan, flavonol, 

dan biflavan (Manik et al., 2014; Puspitasari & Wulandari, 2017). Penelitian 

mengenai daun kersen sejauh ini sudah banyak dilakukan untuk mengetahui 

manfaatnya sebagai obat alami, seperti penelitian Danugroho & Widyaningrum 

(2014) yang menyatakan bahwa infus daun kersen memiliki aktivitas sebagai 

analgetik pada mencit jantan ras Swiss dilihat dari jumlah geliat dengan dosis 270 

mg/kgBB diperoleh rata-rata 60,81%. Penelitian Ibad et al (2013) membuktikan 

bahwa konsentrasi ekstrak daun kersen 50% memberi pengaruh signifikan dalam 

menurunkan eritema pada proses inflamasi marmut dengan luka bakar derajat II 
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dangkal dan dapat digunakan sebagai alternatif antiinflamasi yang diberikan 

secara topikal.  

Masyarakat pada umumnya menggunakan obat alami untuk mengobati 

penyakit-penyakit ringan bahkan sampe penyakit kronik, misalnya seperti luka. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa daun kersen 

memiliki kemampuan antiinflamasi dan analgetik sehingga penulis tertarik untuk 

meneliti manfaat dari daun kersen jika digunakan sebagai alternatif obat alami 

luka sayat karena sejauh ini masih belum ada penelitian mengenai pemanfaatan 

daun kersen sebagai obat luka sayat yang dikemas dalam bentuk sediaan gel. 

Senyawa yang berfungsi sebagai antiinflamasi pada daun kersen umumnya adalah 

flavonoid golongan flavonol seperti kaempferol dan kuercetin (Sukmawan & 

Aryani., 2016; Mutia & Oktarlina., 2017). Senyawa-senyawa tersebut dipercaya 

mampu mempercepat penyembuhan luka karena memiliki aktivitas antiinflamasi 

dan anti radang, oleh sebab itu perlu dilakukan uji coba terhadap penyembuhan 

luka sayat. 

Luka sayat merupakan salah satu contoh luka terbuka yang umumnya 

disebabkan oleh benda tajam sehingga terdapat robekan linier pada kulit dan 

jaringan di bawahnya (Handayany et al., 2015; Murti et al., 2017). Penyembuhan 

luka dapat dipercepat dengan cara mempertemukan kedua sisi luka, pemberian 

obat-obatan seperti salep antibiotik, atau dibalut dengan teknik tertentu seperti 

menggunakan hidrogel (Murti et al., 2017). Obat antiseptik yang biasa digunakan 

masyarakat untuk menyembuhkan luka adalah Betadine. Betadine mengandung 
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senyawa aktif povidone iodine yang mampu mencegah luka terinfeksi oleh bakteri 

patogen yang terdapat di kulit (Hamzah et al., 2013). 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai “Efektivitas Pemberian Gel Daun Kersen (Muntingia 

calabura) terhadap Penyembuhan Luka Sayat pada Tikus Putih (Rattus 

norvegicus)”. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar biologi dan dikembangkan dalam bentuk poster. Sumber belajar 

ini dapat digunakan pada pembelajaran konsep struktur dan fungsi sel penyusun 

jaringan pada sistem sirkulasi kelas XI semester ganjil yang dibahas pada sub 

materi pembekuan darah tercantum dalam KD 3.6 menganalisis hubungan antara 

struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dan mengaitkannya dengan 

bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah serta 

gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem sirkulasi manusia melalui studi 

literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Adakah pengaruh gel daun kersen (Muntingia calabura) terhadap proses 

penyembuhan luka sayat pada tikus putih (Rattus norvegicus)? 

2. Apakah gel daun kersen lebih efektif dibanding Betadine dalam mempercepat 

proses penyembuhan luka sayat pada tikus putih (Rattus norvegicus)? 



 

4 

3. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian pengaruh pemberian gel daun kersen 

(Muntingia calabura) terhadap penyembuhan luka sayat pada tikus putih 

(Rattus norvegicus) sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini. 

1. Mengetahui adanya pengaruh gel daun kersen (Muntingia calabura) terhadap 

proses penyembuhan luka sayat pada tikus putih (Rattus norvegicus). 

2. Mengetahui efektivitas gel daun kersen dibanding Betadine dalam 

mempercepat proses penyembuhan luka sayat pada tikus putih (Rattus 

norvegicus). 

3. Menerapkan pemanfaatan hasil penelitian pemberian gel daun kersen 

(Muntingia calabura) terhadap penyembuhan luka sayat pada tikus putih 

(Rattus norvegicus) sebagai sumber belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut. 

a. Manfaat Praktis 

1. Dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengobatan tradisional 

untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka sayat. 

2. Dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi bagi siswa maupun 

mahasiswa 
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b. Manfaat Teoritis 

1. Memberikan informasi dalam bidang kesehatan tentang potensi ekstrak 

daun kersen (Muntingia calabura) dalam mempercepat poses 

penyembuhan pada luka sayat. 

2. Sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang 

berhubungan dengan tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai obat di 

sekitar kita. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun kersen tua dan 

diperoleh dari pohon kersen yang berada di wilayah kampus 3 UMM. 

2. Tikus yang digunakan adalah tikus putih jantan galur wistar dengan berat 

badan sekitar 120-150 gram dengan umur 3 bulan yang didapatkan di 

penjual tikus hewan uji coba “Animal Experiment” alamat Perum Bumi 

Mondoroko Raya Blok GO2-54 Singosari, Malang. 

3. Konsentrasi gel daun kersen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

10%, 30% dan 50%. 

4. Luka disayat menggunakan silet dengan merk “Gillette Goal” dengan 

panjang sayatan luka 2 cm dan kedalaman 0,2 cm pada bagian punggung 

tikus. 

5. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah panjang luka, fase 

inflamasi adanya eritema dan edema jaringan sekitar luka, fase proliferasi 
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adanya granulasi jaringan pada luka, fase maturasi adanya jaringan baru 

dan luka kering (luka menutup). 

1.6 Definisi Istilah 

1. Gel disebut juga jeli, merupakan sistem semipadat terdiri dari suspensi

yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang

besar, terpenetrasi oleh suatu cairan (Kemenkes RI, 2014). Gel daun

kersen adalah sediaan semipadat yang terbuat dari ekstrak daun kersen.

2. Luka sayat merupakan salah satu contoh luka terbuka yang umumnya

disebabkan oleh benda tajam dimana terdapat robekan linier pada kulit dan

jaringan di bawahnya (Handayany et al., 2015).

3. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan

dalam proses pembelajaran, dapat berupa buku teks, media cetak &

elektronik, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat meningkatkan

kadar keaktifan dalam proses pembelajaran (Nur, 2012).


