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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Kersen (Muntingia calabura) 

2.1.1 Deskripsi Tanaman Kersen (Muntingia calabura) 

Kersen (Muntingia calabura) terkadang disebut juga sebagai ceri atau talok 

merupakan salah satu tumbuhan tahunan yang banyak dijumpai di daerah tropis 

karena dapat tumbuh dengan cepat dan mampu mencapai ketinggian 10 meter dan 

memiliki kanopi yang ridang sehingga sering digunakan sebagai pohon peneduh. 

Tumbuhan ini memiliki beberapa bagian seperti akar, batang, daun, bunga dan 

buah yang berbentuk bulat kecil. Kersen memiliki beragam nama lokal yakni  

kersen (Sunda), seri atau ceri (Melayu), talok (Jawa), dan nama Inggris yaitu 

japanese cerry atau japanese kers (Yuzammi et al., 2009). 

 

2.1.2 Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Kersen (Muntingia calabura) 

Adapun klasifikasi tanaman kersen (Muntingia calabura) sebagai berikut. 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Tracheophyta 

Kelas : Malvidae 

Ordo : Malvales 

Famili : Muntingiaceae 

Genus : Muntingia 

Spesies : Muntingia calabura (Yuzammi et al., 2009) 
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Tanaman kersen (Muntingia calabura) merupakan perdu atau pohon kecil. 

Batang mampu mencapai tinggi 3-10 meter dengan percabangan simpodial. 

Batang berwarna cokelat bergaris-garis putih dengan permukaan yang kasar. Daun 

kersen merupakan daun majemuk genap, berbentuk bulat telur sampai berbentuk 

lanset, helaian daun tidak simetris, tepi daun bergerigi dan ujungnya runcing, sisi 

bawah berambut kelabu, dan bertangkai pendek, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 mengenai morfologi daun kersen. Bunga-bunga terletak pada 

satu berkas yang keluar dari ketiak daun, berkelamin ganda, bertangkai panjang, 

tajuk meruncing bentuk benang, mahkota bertepi rata, berbentuk bulat telur 

terbalik dan berwarna putih. Buahnya bertipe buah buni dengan tangkai panjang, 

berwarna hijau jika mentah dan berwarna merah jika matang, berdiameter sekitar 

0,7-1,3 cm, berisi banyak biji yang kecil-kecil, terkubur dalam daging buah yang 

lembut dan terasa manis jika matang (Yuzammi et al., 2009). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Morfologi daun kersen (Muntingia calabura) 

(Sumber: Dokumentasi pribadi., 2018) 
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2.1.3 Khasiat dan Kandungan Senyawa Daun Kersen (Muntingia calabura) 

Daun kersen mengandung flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, triterpenoid, 

glikosida, antrakinon, fenol, air, protein, lemak, karbohidrat, serat, abu, kalsium, 

fosfor, besi, karoten, tianin, ribofalin, niacin, dan kandungan vitamin C 

(Danugroho & Widyaningrum, 2014; Prasetyanti et al., 2016). Kadar flavonoid di 

dalam daun kersen sangat tinggi jika dibandingkan dengan senyawa lain, 

berdasarkan hasil peneletian Puspitasari & Wulandari (2017) kandungan 

flavonoid total ekstrak etil asetat daun kersen 100 μg/mL adalah sebesar 93,21 mg 

EQ/g ekstrak. Kelompok senyawa flavonoid yang terkandung di dalam daun 

kersen antara lain flavon, flavanon, flavan, flavonol, dan biflavan (Manik et al., 

2014; Puspitasari & Wulandari, 2017). 

Daun kersen sebagai obat tradisional mempunyai khasiat sebagai penurun 

panas, obat asam urat, obat batuk dan antiseptik alami (Handayani & Sentat, 

2016). Penelitian Ibad et al (2013) membuktikan bahwa konsentrasi ekstrak daun 

kersen 50% memiliki pengaruh terbaik dalam menurunkan eritema pada proses 

inflamasi marmut dengan luka bakar derajat II dangkal. Senyawa yang terkandung 

di dalam daun kersen seperti flavonoid, saponin dan tanin memiliki aktivitas 

antiinflamasi, antipiretik, antibakteri, antioksidan dan analgetik sehingga banyak 

digunakan sebagai obat tradisional (Danugroho & Widyaningrum, 2014) 

(Prasetyanti et al., 2016). Senyawa yang berfungsi sebagai antiinflamasi pada 

daun kersen umumnya adalah flavonoid golongan flavonol seperti kaempferol dan 

kuercetin (Sukmawan & Aryani., 2016; Mutia & Oktarlina., 2017).  
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2.2 Tinjauan Umum Tentang Luka 

Luka merupakan suatu peristiwa dimana terjadi kerusakan atau hilangnya 

jaringan tubuh karena adanya suatu faktor yang mengganggu sistem perlindungan 

tubuh. Luka yang timbul memiliki beberapa efek yang akan muncul seperti 

hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, pendarahan dan pembekuan darah, 

respon stres simpatis, kontaminasi mikroorganisme dan kematian sel 

(Pongsipulung et al., 2012). Luka dapat diklsifikasikan berdasarkan sifat, struktur 

anatomis, proses penyembuhan, dan lama penyembuhan (Kartika, 2015). 

Luka berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi: abrasi, insisi, penetrasi, 

kontusio, laserasi, terbuka, puncture, sepsis, dan lain-lain. Berdasarkan struktur 

lapisan kulit (struktur anatomis), meliputi: superfisial (melibatkan lapisan 

epidermis) partial thickness (melibatkan lapisan epidermis dan dermis) dan full 

thickness (melibatkan epidermis, dermis, lapisan lemak, fascia, dan bahkan 

sampai ke tulang). Berdasarkan proses penyembuhan, dapat dikategorikan 

menjadi tiga, yaitu: penyembuhan primer (healing by primary intention), 

penyembuhan sekunder (healing by secondary intention), delayed primary 

healing (tertiary healing) (Kartika, 2015).  

Luka berdasarkan lama penyembuhannya dibedakan menjadi dua yaitu: luka 

akut dan luka kronis. Luka akut merupakan luka trauma yang dapat sembuh 

dengan baik bila tidak terjadi komplikasi. Umumnya proses penyembuhan luka 

berlangsung dalam 2-3 minggu, contohnya luka bakar, luka sayat dan luka tusuk. 

Luka kronis, merupakan luka yang berlangsung lama dan tidak ada tanda-tanda 

sembuh dalam jangka waktu lebih dari 4-6 minggu (Kartika, 2015). 
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2.2.1 Penjelasan Umum Luka Sayat 

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; Murti et al., 2017). Luka sayat 

juga didefinisikan sebagai peristiwa hilang atau rusaknya sebagian dari jaringan 

tubuh yang ditandai dengan tepi luka berupa garis lurus dan beraturan (Hasanah, 

2017). Luka terbuka yang dibiarkan memiliki potensi untuk terinfeksi oleh 

mikroorganisme dari luar, oleh sebab itu diperlukan pengobatan yang tepat untuk 

mempercepat penutupan luka pada kulit. 

 

2.2.2 Proses Penyembuhan Luka 

Tubuh memiliki respon fisiologis terhadap luka yaitu proses penyembuhan 

luka yang terdiri dari tiga fase, antara lain fase inflamasi, fase proliferasi dan fase 

maturasi atau remodelling. Penjelasan fase-fase penyembuhan luka adalah sebagai 

berikut. 

a. Fase Inflamasi 

Fase inflamasi merupakan fase awal yang setelah luka terjadi, fase ini 

berlangsung mulai dari setelah terjadinya luka sampai hari kelima. Fase inflamasi 

merupakan reaksi awal tubuh untuk mempertahankan atau memberi perlindungan 

pada luka dari benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Fase ini diawali 

dengan keluarnya darah dari daerah luka karena terputusnya pembuluh darah. 

Proses utama yang terjadi pada fase inflamasi ini yaitu hemostasis (penghentian 

pendarahan) dan fagositosis (makrofag membersihkan benda asing yang 

menempel) (Suryadi et al., 2013; Kartika, 2015).  
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Proses hemostasis memerlukan peranan trombosit dan fibrin. Proses ini 

diawali ketika pembuluh darah pecah, terjadi proses pembekuan darah yang 

dimulai dari rangsangan kolagen terhadap trombosit. Trombosit menempel 

dengan trombosit lainnya dimediasi oleh protein fibrinogen. Agregasi trombosit 

bersama dengan eritrosit akan menutup kapiler untuk menghentikan pendarahan 

(Suryadi et al., 2013). 

Trombosit pecah mengeluarkan trombokinase yang kemudian mengaktifkan 

protrombin, kemudian dengan bantuan Ca
2+

 dan vitamin K memproduksi trombin 

secara eksponensial. Trombin kembali mengaktifkan trombosit lain dan 

mengkatalisasi pembentukan fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin kemudian 

berlekatan dengan eritrosit membentuk bekuan darah dan menutup luka. Fibrin 

menjadi rangka untuk sel endotel, sel inflamasi dan fibroblast (Suryadi et al., 

2013). 

Reaksi inflamasi yang terjadi merupakan respon fisiologis normal tubuh 

dalam mengatasi luka. Inflamasi ditandai oleh rubor (kemerahan), calor (hangat), 

tumor (pembengkakan) dan dolor (nyeri), seperti yang terlihat pada Gambar 2.2 

terlihat bahwa luka mengalami fase inflamasi. Tujuan dari reaksi inflamasi ini 

adalah untuk membunuh bakteri yang mengkontaminasi luka. Proses akhir dari 

fase inflamasi adalah proses fagositosis yang diperankan oleh sel makrofag dari 

leukosit (Suryadi et al., 2013). 
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Gambar 2.2 Fase inflamasi pada luka sayat tikus putih 

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018) 

Makrofag memiliki fungsi fagositosis bakteri dan jaringan mati sebagai sel 

yang sangat penting dalam penyembuhan luka. Makrofag juga mensekresi 

proteinase untuk mendegradasi matriks ekstraseluler (ECM) dan membersihkan 

material asing, merangsang pergerakan sel, dan mengatur pergantian matriks 

ekstraseluler (ECM). Makrofag mensekresikan sitokin dan growth factor yang 

menstimulasi proliferasi fibroblast, produksi kolagen, pembentukan pembuluh 

darah baru, dan proses penyembuhan lainnya (Suryadi et al., 2013). 

b. Fase Proliferasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Fase proliferasi pada luka sayat tikus putih 

   (Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018) 
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Fase proliferasi berlangsung dari hari ke-3 sampai 14. Fase ini terjadi 

penurunan jumlah sel–sel inflamasi, tanda–tanda radang berkurang, munculnya 

granulasi, pembentukan pembuluh darah baru dan epitelialisasi. Fase ini disebut 

juga fase granulasi karena adanya pembentukan jaringan granulasi, seperti pada 

Gambar 2.3 terlihat bahwa luka berada pada fase proliferasi karena terdapat butir-

butri granulasi di sekitar luka. Jaringan granulasi terdiri dari kombinasi: fibroblas, 

sel inflamasi, pembuluh darah baru, fibronektin, dan asam hialuronat. Matriks 

fibrin yang dipenuhi trombosit dan makrofag mengeluarkan growth factor yang 

mengaktivasi fibroblast (Suryadi et al., 2013; Kartika, 2015). 

Fibroblast memiliki fungsi utama yaitu mensintesis kolagen sebagai 

komponen utama penyusun ECM (extracelluler matrix). Dermis manusia 

normalnya memiliki kolagen tipe I dan III yang merupakan kolagen utama 

pembentuk ECM. Fibroblast pada minggu pertama menghasilkan kolagen tipe III 

dan fibronectin lalu kolagen tipe III digantikan dengan tipe I. Kolagen tersebut 

akan bertambah banyak dan menggantikan fibrin sebagai penyusun matriks utama 

pada luka (Suryadi et al., 2013). 

Pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis adalah proses yang 

dirangsang oleh kebutuhan energi yang tinggi untuk fase proliferasi sel. 

Angiogenesis juga diperlukan untuk mengatur vaskularisasi yang rusak akibat 

luka dan distimulasi kondisi laktat yang tinggi, kadar pH yang asam, dan 

penurunan tekanan oksigen di jaringan. Proses yang terjadi selanjutnya yaitu 

proses epitelisasi yang ditandai dengan penebalan lapisan epidermis pada tepian 

luka (Suryadi et al., 2013). 
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Proses epitelialisasi yaitu proses pembentukan kembali lapisan kulit yang 

rusak. Keratinosit di tepi luka akan berproliferasi setelah kontak dengan ECM 

kemudian bermigrasi dari membran basal ke permukaan yang baru terbentuk. 

Keratinosit akan menjadi pipih dan panjang juga membentuk tonjolan sitoplasma 

yang panjang ketika bermigrasi. Keratinosit akan berikatan dengan kolagen tipe I 

pada EMC dan bermigrasi menggunakan reseptor spesifik integrin. Keratinosit 

akan mensekresikan kolagenase yang akan mendisosiasi sel dari matriks dermis 

dan membantu pergerakan dari matriks awal (Suryadi et al., 2013). 

Jaringan granulasi akan menggantikan matriks fibrin awal yang berperan 

sebagai perantara sel-sel untuk melakukan migrasi. Jaringan ini terdiri dari tiga sel 

yang berperan penting yaitu : makrofag, fibroblast dan sel endotel. Sel-sel tersebut 

akan menghasilkan ECM dan pembuluh darah baru sebagai sumber energi 

jaringan granulasi (Suryadi et al., 2013). 

 

c. Fase Maturasi (Remodelling) 

 

 

 

 

 

   

   

Gambar 2.4 Fase maturasi (remodelling) pada luka sayat tikus putih 

 (Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018) 
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Fase ini merupakan fase terlama dari proses penyembuhan luka yang 

berlangsung mulai 3 minggu pertama sampai 2 tahun. Terbentuknya kolagen baru 

yang mengubah bentuk luka serta peningkatan kekuatan jaringan (tensile 

strength). Peningkatan kekuatan tahanan luka terjadi secara drastis yang didasari 

oleh pergantian kolagen tipe III menjadi kolagen tipe I.  

Peningkatan kekuatan jaringan ditandai dengan terbentuknya jaringan parut 

(scab tissue) maksimal akan mencapai 90% dari kekuatan kulit normal yang 

terjadi secara signifikan pada minggu ketiga hingga minggu keenam setelah luka. 

Pengurangan bertahap aktivitas seluler dan vaskulerisasi jaringan yang mengalami 

perbaikan (Suryadi et al., 2013; Kartika, 2015). Gambar 2.4 menunjukkan bahwa 

luka berada pada fase maturasi, terlihat bahwa luka pada punggung tikus sudah 

mulai menutup. 

 

2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka 

Lamanya proses penyembuhan luka dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

(Puspitasari et al., 2011; Anshori et al., 2014). Penjelasannya antara lain sebagai 

berikut. 

a. Usia: anak-anak dan dewasa memiliki proses penyembuhan luka yang lebih 

cepat jika dibandingkan dengan orang tua usia lanjut atau lansia karena lebih 

sering terkena penyakit kronis dan penurunan fungsi hati yang dapat 

mengganggu sintesis dari faktor pembekuan darah. 
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b. Status imunologi atau kekebalan tubuh: sistem kekebalan tubuh berperan 

dalam melawan dan mengenali antigen baru dari luka, selain itu juga berperan 

dalam proses regenerasi sel. 

c. Kadar gula darah: tingginya kadar gula darah akibat hambatan sekresi insulin, 

seperti pada penderita diebetes melitus, dalam dunia medis disebut 

hiperglikemia. Hiperglikemia menghambat leukosit untuk melakukan proses 

fagositosis sehingga luka mudah terinfeksi. 

d. Infeksi: biasanya disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri yang masuk 

melalui luka sehingga menyebabkan peningkatan inflamasi dan nekrosis yang 

berakibat pada terhambatnya penyembuhan luka. 

e. Nutrisi: memiliki peranan penting karena banyak zat yang berpengaruh dalam 

proses penyembuhan luka, misalnya vitamin C untuk sintesis kolagen, vitamin 

A meningkatkan epitelisasi, dan seng (zinc) untuk mitosis sel dan proliferasi 

sel. Nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, baik 

melalui dukungan parenteral maupun enteral sangat dibutuhkan. Malnutrisi 

dapat menyebabkan berbagai perubahan metabolik yang mempengaruhi 

penyembuhan luka. 

f. Kadar albumin darah: albumin sangat berperan dalam mencegah edema, selain 

itu juga berperan besar dalam penentuan tekanan onkotik plasma darah. 

g. Suplai oksigen dan vaskulerisasi: oksigen merupakan prasyarat untuk proses 

reparatif seperti pertahanan bakteri, proliferasi sel, angiogenesis, dan sintesis 

kolagen. 
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h. Obat-obatan: penggunaan obat-obatan seperti antibiotik dalam jangka waktu 

yang lama menimbulkan efek samping seperti iritasi, resistensi dan infeksi 

sehingga penyembuhan luka akan semakin lama. 

 

2.3 Tinjauan Tentang Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

2.3.1 Deskripsi Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

Tikus putih merupakan salah satu hewan pengerat yang menguntungkan dan 

sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai hewan percobaan pada penelitian 

ilmiah. Tikus putih digunakan sebagai penelitian karena memiliki beberapa 

keunggulan yaitu mudah dipelihara, jumlah anak per kelahiran banyak dapat 

mencapai rata-rata 9-15 ekor, tubuhnya memiliki kesamaan fisiologis dengan 

manusia, siklus hidup yang relatif pendek dan mudah dalam penanganan. Tikus 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan karena dapat 

memberikan hasil penelitian yang stabil jika dibandingkan dengan tikus putih 

betina yang dipengaruhi oleh adanya siklus menstruasi dan kehamilan. Tikus 

putih jantan juga memiliki kondisi tubuh yang lebih stabil dan kecepatan 

metabolisme obat yang lebih cepat dibandingkan dengan tikus putih betina 

(Zahriana, 2017). 

Tikus putih yang dikenal untuk percobaan laboratorium ada tiga macam 

galur yaitu Sprague Dawley, Long Evans dan Wistar. Tikus pada umumnya 

sangat sensitif terhadap cahaya terutama tikus albino, maka sebaiknya penerangan 

di laboratorium tidak melebihi 50 lux. Penggunaan tikus putih jantan pada 

penelitian ini juga dikarenakan ukuran tubuh yang lebih besar dibanding mencit, 
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jarang berkelahi dengan sesama tikus putih jantan lainnya tidak seperti mencit 

jantan, dan dapat tinggal sendirian dalam kandang (Smith & Mangkoewidjojo 

dalam Zahriana, 2017) 

 

2.3.2 Klasifikasi dan Morfologi Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Tikus putih (Rattus norvegicus) 

   (Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018) 

Klasifikasi ilmiah menurut Akbar (2010) adalah sebagai berikut. 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Sub filum : Vertebrata 

Kelas  : Mammalia 

Sub kelas : Theria  

Ordo  : Rodensia 

Sub ordo : Scuirognathi  

Famili  : Muridae 

Sub famili : Murinae 

Genus  : Rattus  

Spesies : Rattus norvegicus  
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Morfologi tikus putih (Rattus norvegicus) umumnya memiliki ciri-ciri 

antara lain memiliki berat 150-600 gram, badan besar dengan panjang 18-25 cm 

lebih besar dari mencit, ekor lebih panjang dibanding kepala dan badan, hidung 

tumpul, telinga relatif kecil dan tidak lebih dari 20-23 mm (Malole & Pramono, 

2010). Morfologi tikus putih secara detail dapat dilihat pada Gambar 2.5, tikus 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus galur wistar. 

 

2.3.3 Anatomi Kulit 

Kulit merupakan salah satu organ pembungkus tubuh yang terletak paling 

luar dan berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan luar (Hidayat & 

Sukmaindrayana, 2017). Kulit terdiri dari 2 lapisan utama yaitu epidermis dan 

dermis. Epidermis merupakan jaringan epitel yang berasal dari ektoderm, 

sedangkan dermis merupakan jaringan ikat agak padat yang berasal dari 

mesoderm. Bagian bawah dermis terdapat selapis jaringan ikat longgar yang 

disebut hipodermis, yang pada beberapa tempat terutama terdiri dari jaringan 

lemak (Kalangi, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur jaringan kulit 

(Sumber: Eroschenko, 2013) 
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Gambar 2.6 menunjukkan epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang 

terdiri atas epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Epidermis hanya terdiri 

dari jaringan epitel, tidak terdapat pembuluh darah maupun limfa oleh sebab itu 

semua nutrisi dan oksigen diperoleh dari kapiler pada lapisan dermis. Epidermis 

terdiri dari lima lapisan dari dalam ke luar yaitu, lapisan basal atau stratum 

germinativum, lapisan malpighi atau stratum spinosum, lapisan granular atau 

stratum granulosum, lapisan bening atau stratum lusidum dan lapisan tanduk atau 

stratum korneum (Perdanakusuma, 2007; Kalangi, 2013; Setiawan et al., 2013)  

 Lapisan selanjutnya dari kulit adalah dlapisan dermis. Berdasarkan 

Gambar 2.6 dermis merupakan jaringan yang terletak di bawah lapisan basal dari 

epidermis. Dermis terdiri dari beberapa lapisan yaitu stratum papilaris dan 

stratum retikularis, batas antara kedua lapisan tidak jelas karena serat antaranya 

saling menjalin (Kalangi, 2013). 

Hipodermis merupakan lapisan subkutan yang berada di bawah retikularis 

dermis. Lapisan ini tersusun atas jaringan ikat yang lebih longgar dengan serat 

kolagen halus terorientasi sejajar terhadap permukaan kulit, dan beberapa di 

antaranya menyatu dengan jaringan dari dermis. Sel-sel lemak lebih banyak 

berada di lapisan ini daripada dalam dermis. Lapisan lemak ini disebut pannikulus 

adiposus yang cenderung mengumpul di daerah tertentu seperti abdomen, paha, 

dan bokong, dapat mencapai ketebalan 3 cm atau lebih (Kalangi, 2013). 

Tikus putih (Rattus norvegicus) memiliki struktur kulit dan homeostatis 

yang serupa dengan manusia. Salah satu ciri penting kulit yang secara khas 

ditemukan pada banyak hewan pengerat, khususnya tikus laboratorium, adalah 
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tidak ditemukannya kelenjar apokrin karena termodifikasi. Modifikasi kelenjar 

apokrin, kelenjar mamae berlimpah yang dimiliki kebanyakan tikus (Hedrich, 

2012). 

 

2.3.4 Fungsi Kulit  

Fungsi utama kulit menurut Djuanda (2007) antar lain. 

a. Fungsi proteksi, kulit menjaga organ dalam tubuh dari gangguan luar atau 

lingkungan lingkungan seperti gangguan fisik atau mekanik, gangguan kimia, 

panas, dan infeksi dari luar. 

b. Fungsi absorpsi, kulit juga berperan dalam proses respirasi karena 

permeabilitas kulit terhadap gas O2, CO2 dan uap air. Kemampuan absorpsi 

kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, kelembaban, metabolisme, hidrasi 

dan jenis vehikulum. 

c. Fungsi ekskresi, kulit termasuk salah satu organ ekskresi tubuh karena 

mampu mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh seperti sisa 

metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, asam urat, urea dan amonia. 

d. Fungsi persepsi, kulit merupakan reseptor utama tubuh karena mengandung 

ujung-ujung saraf sensorik berada di dermis dan subkutis. Rangsangan rabaan 

dapat dirasakan karena adanya badan meissner yang terletak di papila demis, 

rangsangan panas dapat dirasakan karena adanya badan ruffini di dermis dan 

subkutis, dan rangsangan tekanan dapat dirasakan karena adanya badan 

paccini di epidermis. 

e. Fungsi pembentukan pigmen, lapisan basal epidermis kulit menghasilkan 

melanosit yang berfungsi menentukan warna kulit ras maupun individu. 
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f. Fungsi termoregulasi, ketika suhu dingin otot pembuluh darah mengerut 

sehingga terjadi pengurangan peredaran darah guna mempertahankan suhu 

tubuh, ketika suhu panas peredaran darah di kulit meningkat sehingga terjadi 

penguapan keringat dari kelenjar keringat sehingga suhu tubuh tidak terlalu 

panas. 

 

2.4 Penjelasan Umum Tentang Gel 

Gel didefinisikan sebagai suatu sistem semipadat terdiri dari suspensi yang 

dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, 

terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel biasanya digunakan untuk obat yang diberikan 

secara topikal atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh (Kemenkes RI, 2014). 

Bahan pembentuk gel atau disebut juga gelling agent adalah bahan tambahan 

yang biasanya digunakan untuk menstabilkan dan mengentalkan berbagai macam 

sediaan obat dan sediaan kosmetik. Jenis bahan pembentuk gel biasanya termasuk 

golongan bahan yang berbasis polisakarida atau protein (Agoes, 2012). 

Keuntungun sediaan gel menurut (Voight, 2007) adalah sebagai berikut. 

a. Kemampuan penyebaran yang baik pada kulit 

b. Memiliki efek dingin karena memiliki kemampuan penguapan yang lambat 

dari kulit 

c. Penghambatan fungsi rambut tidak ada secara fisiologis 

d. Pencucian dengan air sangat mudah. 

e. Pelepasan obat yang baik pada kulit. 

Penyimpanan menggunakan tube sangat dianjurkan untuk menghindari 

penguapan zat yang dapat menyebabkan gel menjadi kering (Voight, 2007). 
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2.5 Mekanisme Gel Daun Kersen (Muntingia calabura) Terhadap 

Penyembuhan Luka Sayat 

 

Senyawa aktif seperti flavonoid, saponin dan tanin yang terkandung di 

dalam daun kersen memiliki fungsi masing-masing dalam menyembuhkan luka. 

Flavonoid yang terkandung di dalam tumbuhan herbal telah banyak dibuktikan 

mampu mempercepat penyembuhan luka dengan meningkatkan proses epitelisasi. 

Flavonoid bekerja dengan cara menurunkan lipid peroksidasi sehingga terjadi 

peningkatan viabilitas serat kolagen. Flavonoid akan merangsang proliferasi 

fibroblas, dan fibroblas yang teraktivasi akan menyekresi kolagen dan membentuk 

jaringan granulasi (Palumpun et al., 2017). 

Tanin berperan dalam merangsang pertumbuhan epidermis dan membantu 

reepitelisasi dengan cara mengendapkan lipid protein kompleks, meningkatkan 

pembentukan pembuluh darah kapiler dan aktivasi fibroblas sehingga 

mempercepat penutupan luka. Tanin juga mempunyai aktivitas mekanisme seluler 

yaitu membersihkan radikal bebas dan oksigen reaktif, meningkatkan 

penyambungan luka, meningkatkan pembentukan pembuluh darah kapiler dan 

juga aktivasi fibroblas (Palumpun et al., 2017). Saponin berperan dalam 

pembentukan kolagen ketika proses penyembuhan luka, selain itu juga memiliki 

efek menghilangkan rasa sakit dan merangsang pembentukan sel-sel baru (Murti 

et al., 2017). 
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2.6 Sumber Belajar 

2.6.1 Kejelasan Potensi 

Kejelasan potensi dilihat dari obyek penelitian yang digunakan yaitu tikus 

yang diberi luka sayat, permasalahan pada penelitian ini adalah mengenai 

penyembuhan luka sayat dan permasalahan ini relevan dengan materi 

pembelajaran pada kurikulum yang berlaku. Penelitian ini menjelaskan 

penyembuhan luka sayat maka materi yang sesuai dalam silabus SMA adalah 

materi tentang struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem sirkulasi 

Kelas XI semester ganjil pada sub materi pembekuan darah yang menjelaskan 

mekanisme penyembuhan luka sayat melalui studi literatur, pengamatan, 

percobaan dan simulasi. Materi ini terdapat pada 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.  

 

2.6.2 Kejelasan Sasaran 

Masalah dalam penelitian ini adalah lama penyembuhan luka sayat pada 

punggung tikus putih maka sasaran yang akan dipelajari dari masalah ini adalah 

mengenai proses penyembuhan luka dengan mempelajari mekanisme 

penyembuhan luka pada materi pembekuan darah dalam silabus SMA kelas XI 

semester ganjil yang dikembangkan dalam bentuk poster. 
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2.6.3 Kesesuaian Dengan Tujuan Belajar 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang mengarah 

pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Siswa akan belajar tentang 

materi pembekuan darah yang berhubungan dengan penyembuhan luka melalui 

poster hasil penelitian tentang luka sayat sehingga siswa akan lebih mudah 

memahami tahapan ketika terjadi luka sampai luka sembuh. 

 

2.6.4 Kejelasan Informasi Yang Diungkapkan 

Informasi yang dapat diungkapkan dari hasil penelitian ini adalah berupa 

fakta yang dapat dikembangkan menjadi konsep dan prinsip. Informasi tersebut 

berupa proses ketika terjadinya luka dan melalui tiga fase yaitu fase inflamasi, 

proliferasi dan maturasi agar luka tersebut bisa sembuh. Penyembuhan luka 

melalui tiga fase ini akan melalui suatu peristiwa pembekuan darah yang akan 

dipelajari pada KD. 3.6 dalam silabus SMA kelas XI semester ganjil. 

 

2.6.5 Kejelasan Pedoman Eksplorasi 

Pengamatan tentang proses penyembuhan luka sayat dapat dilakukan oleh 

siswa dengan cara membaca atau mempelajari hasil dari penelitian yang sudah 

dirangkum dalam bentuk poster pembelajaran. Poster hasil penelitian ini bertindak 

sebagai alat eksplorasi dalam pembelajaran bagi siswa baik secara kelompok 

maupun individu. 
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2.6.6 Kejelasan Perolehan 

Kejelasan perolehan berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian berupa 

poster sebagai sumber belajar dalam tiga ranah yaitu, kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Perolehan dalam ranah kognitif yaitu pengetahuan siswa akan 

bertambah mengenai konsep penyembuhan luka bahwa terdapat tiga fase yang 

harus dilalui agar luka dapat sembuh. Perolehan dalam ranah afektif yaitu rasa 

ingin tahu akan bertambah dan merangsang siswa untuk berpikir kritis dari materi 

yang dipelajari melalui poster. Perolehan dalam ranah psikomotorik yaitu 

keterampilan siswa akan bertambah dalam menyampaikan alur proses pembekuan 

darah yang terjadi sampai luka bisa sembuh. 

 

2.7 Pemanfaatan Poster Sebagai Sumber Belajar 

Poster merupakan suatu gambar yang dihasilkan dari mengombinasikan 

unsur-unsur visual seperti garis, gambar, warna dan kata-kata yang bermaksud 

menarik perhatian serta mengkomunikasikan pesan secara singkat.  Kelebihan dari 

poster adalah penggunaan poster mudah dibawa dan disebarluaskan, dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran siswa ketika berdiskusi baik dalam 

kelompok kecil atau besar. Fungsi media poster dalam pembelajaran untuk 

memvisualisasikan informasi, pesan atau konsep yang ingin disampaikan kepada 

siswa dengan ilustrasi melalui gambar yang hampir menyamai kenyataan dari 

sesuatu objek atau situasi. Secara umum, poster yang baik adalah 1) sederhana, 2) 

menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan pokok, 3) berwarna, 4) 

slogannya ringkas dan jitu, 5) tulisannya jelas, dan 6) motif dan desain bervariasi 

(Hasanah & Daningsih, 2016). 
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Hasil dari penelitian pemberian gel daun kersen (Muntingia calabura) 

terhadap penyembuhan luka sayat pada tikus putih (Rattus norvegicus) 

dikembangkan menjadi poster pembelajaran mengenai materi pokok bahasan 

proses pembekuan darah pada konsep struktur dan fungsi sel penyusun jaringan 

pada sistem sirkulasi kelas XI semester ganjil yang dimuat 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. 
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Gambar 2.7 Kerangka konseptual penelitian 

2.8 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanaman Kersen (Muntingia calabura) 

Studi literatur tentang manfaat daun kersen sebagai obat alami 

Pengobatan Luka Sayat 

Obat Sintetis Obat Alami 

Betadine Gel Daun Kersen 

Kandungan senyawa aktif daun kersen 

untuk mengobati luka sayat 

Flavonid: meningkatkan proses 

epitelisasi dengan cara menurunkan 

lipid peroksidasi sehingga terjadi 

peningkatan viabilitas serat 

kolagen. Flavonoid akan 

merangsang proliferasi fibroblas, 

dan fibroblas yang teraktivasi akan 

menyekresi kolagen dan 

membentuk jaringan granulasi. 

Tanin: merangsang 

pertumbuhan epidermis dan 

membantu reepitelisasi dengan 

cara mengendapkan lipid 

protein kompleks, 

meningkatkan pembentukan 

pembuluh darah kapiler dan 

aktivasi fibroblas sehingga 

mempercepat penutupan luka. 

Saponin:  

berperan dalam 

pembentukan kolagen 

ketika proses 

penyembuhan luka, 

memiliki efek 

menghilangkan rasa sakit 

dan merangsang 

pembentukan sel-sel 

baru. 

Pengamatan proses penyembuhan luka sayat 

Luka sayat sembuh 

Pemanfaatan hasil penelitian menjadi sumber belajar biologi dalam bentuk poster 
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2.9 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka 

di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Gel daun kersen (Muntingia calabura) dengan berbagai konsentrasi memiliki

pengaruh terhadap proses penyembuhan luka sayat pada tikus putih (Rattus

norvegicus).

2. Konsentrasi gel daun kersen (Muntingia calabura) 50% lebih efektif

dibanding Betadine dalam mempercepat proses penyembuhan luka sayat pada

tikus putih (Rattus norvegicus).

3. Hasil penelitian pengaruh pemberian gel daun kersen (Muntingia calabura)

terhadap penyembuhan luka sayat pada tikus putih (Rattus norvegicus)

dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi dalam bentuk poster agar dapat

digunakan oleh peserta didik sebagai sumber belajar materi struktur dan

fungsi sel penyusun jaringan pada sistem sirkulasi kelas XI semester ganjil.


