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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Luka merupakan  rusak atau hilangnya suatu jaringan tubuh yang terjadi 

karena adanya suatu faktor yang mengganggu sistem perlindungan tubuh. 

Kurangnya kehati-hatian masyarakat terhadap benda-benda tajam di sekitarnya 

merupakan  salah satu faktor utama terjadinya luka, resiko luka yang biasanya 

dialami yakni luka sayat. Menurut Venita dalam Syailindra (2017) luka Sayat 

merupakan luka lebar dengan tepi dangkal dan arah luka sejajar dengan kulit. 

Luka sayat biasanya ditimbulkan oleh irisan benda yang bertepi tajam contohnya 

seperti pisau, silet, parang, dan sejenisnya. Pada kasus luka sayat sering terjadi 

infeksi yang disebabkan  oleh masuknya kuman pada luka, keadaan luka sayat 

akan lebih buruk  jika  tidak segera diberi obat-obatan dengan segera.  

Indonesia sangat kaya akan sumber daya salah satu contohnya yakni bahan 

obat tradisional yang digunakan oleh sebagian besar  masyarakat Indonesia secara 

turun-temurun. Tumbuhan obat merupakan  jenis tumbuhan yang dapat digunakan 

sebagai ramuan obat, baik secara campuran maupun tunggal yang dipercaya dapat 

menyembuhkan penyakit atau dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan. 

Menurut Iswandi (2006) penggunaan tumbuhan obat adalah salah satu  warisan 

dari nenek moyang kita dari generasi yang satu ke genarasi berikutnya, sehingga 

keberadaan tumbuhan obat sangat terikat dengan budaya bangsa Indonesia. 

Kehidupan yang menyatu dengan alam dapat menumbuhkan kesadaran bahwa 

alam merupakan penyedia obat bagi dirinya dan masyarakat. Didukung dengan 
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penelitian  Murni et al., (2012) menjelaskan bahwa, sebagian besar masyarakat 

serawi Kabupaten Bengkulu Selatan masih melestarikan pengobatan tradisional 

dengan menggunakan dan melestarikan tumbuhan obat tradiosinal (TOT) yang 

diwariskan secara turun temurun untuk menyembuhkan ataupun sebagai pencegah 

suatu penyakit, pengobatan tersebut baik dengan cara meracik sendiri ataupun dari 

dukun. 

Masyarakat menggunakan obat-obatan tradisional atau tanaman obat untuk 

mengurangi rasa sakit, menyembuhkan dan mencegah penyakit tertentu, salah 

satu tumbuhan yang sering digunakan yaitu sasaladahan  (Peperomi pellucida (L.) 

H.B.K) yang memiliki kandungan zat aktif yakni flavonoid, tanin, saponin, steroid 

dan triterpenoid. Berdasarkan hasil penelitian Fitri (2015) krim ekstrak batang dan 

daun sasaladahan (Peperomi pellucida (L.) H.B.K) dapat mempengaruhi  proses 

penyembuhan  luka bakar di karenakan  mengandung senyawa antioksidan yakni 

tanin, flavonoid, triterpenoid, steroid dan saponin yang memiliki kemampuan 

mempercepat penyembuhan luka dan mencegah infeksi. Penelitian oleh Oloyede 

dalam Fitri (2015) menjelaskan bahwa daun sasaladahan  (Peperomi pellucida 

(L.) H.B.K) mampu menghambat bakteri Staphylococcus aerus yang sering 

menginfeksi luka di karenakan memiliki aktifitas antimikroba.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Mappa et al.,(2013)  

disebutkan bahwa gel ekstrak sasaladahan dengan berbagai konsentrasi yakni 5%, 

10% dan 15%  dapat menyembuhkan luka bakar karena memiliki kandungan zat 

aktif  pada daun sasaladahan (Peperomi pellucida (L.) H.B.K) terutama saponin, 

tanin dan flavonoid namun pada penelitian tersebut tidak menjelaskan konsentrasi 
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terbaik dalam penelitiannya. Hingga saat ini, belum ada informasi pengujian 

ilmiah ekstrak daun sasaladahan (Peperomia pellucida (L.)H.B.K) terhadap 

penyembuhan luka sayat pada tikus putih. Berdasarkan hal tersebut  peneliti ingin 

meneliti tentang efektivitas daun sasaladahan (Peperomia    pellucida (L.) H.B.K)  

dalam penyembuhan luka sayat pada tikus putih (Rattus norvegicus) dengan 

penentuan konsentrasi berdasarkan penelitian Mappa et al.,(2013)  sebagai 

patokan yakni 5%, 10%, 15%  dan 20% dalam bentuk sediaan salep. Sediaan 

salep merupakan sediaan semisolid yang lunak, mudah dioleskan, dan digunakan 

sebagai obat luar pada kulit. Menurut Isrofah dalam Paramita (2016) sediaan salep 

memiliki beberapa kelebihan yakni sebagai pelindung untuk mencegah kontak 

permukaan kulit dengan rangsang kulit, penggunaan dan penyimpanan stabil, 

sebagai efek antiinflamasi dalam inflamasi akut yang dapat menyejukkan dan 

sebagai efek proteksi terhadap iritasi. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi masyarakat dan dapat dijadikan sumber belajar, khususnya pada materi 

farmakognosi SMK Farmasi kelas X.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh daun sasaladahan (Peperomia    pellucida 

(L.) H.B.K)  dalam penyembuhan luka sayat pada tikus putih (Rattus norvegicus), 

yang dikembangkan dalam judul “Uji efektivitas salep ekstrak daun 

sasaladahan  (Peperomia    pellucida (L.) H.B.K) terhadap penyembuhan luka 

sayat pada tikus putih (Rattus norvegicus) sebagai sumber belajar biologi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan suatu masalah sebagai 

berikut; 

1. Adakah pengaruh  pemberian salep ekstrak daun sasaladahan  (Peperomia    

pellucida (L.) H.B.K)  terhadap proses penyembuhan luka sayat pada tikus 

putih (Rattus norvegicus)? 

2. Konsentrasi salep ekstrak daun sasaladahan  (Peperomia    pellucida (L.) 

H.B.K) berapakah  yang efektif dalam proses penyembuhan luka sayat pada 

tikus putih (Rattus norvegicus) dan dibandingkan dengan kontrol positif 

(betadine)? 

3. Bagaimana hasil penelitian efektivitas salep ekstrak daun sasaladahan 

(Peperomia pellucida(L.)H.B.K) terhadap proses penyembuhan luka sayat 

pada tikus putih (Rattus norvegicus)  dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini untuk: 

1. Menguji efektivitas  pemberian salep ekstrak daun sasaladahan  (Peperomia    

pellucida (L.) H.B.K)  terhadap proses penyembuhan luka sayat pada tikus 

putih (Rattus norvegicus) 

2. Menganalisis konsentrasi salep ekstrak daun sasaladahan  (Peperomia    

pellucida (L.) H.B.K) yang efektif dalam proses penyembuhan luka sayat 

pada tikus putih (Rattus  

3. norvegicus) dan dibandingkan dengan kontrol positif betadine. 
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4. Menganalisis pemanfaatan hasil penelitian efektivitas salep ekstrak daun 

sasaladahan (Peperomia pellucida(L.)H.B.K) terhadap proses penyembuhan 

luka sayat pada tikus putih (Rattus norvegicus) sebagai sumber belajar  

biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil dari penelitian dapat dijadikan dasar teori lebih lanjut untuk 

pengembangan penelitian uji efektivitas salep ekstrak daun sasaladahan 

(Peperomia pellucida (L.)H.B.K) terhadap penyembuhan luka sayat pada tikus 

putih (Rattus norvegicus) serta memberikan informasi ilmu pengetahuan tentang 

daun  sasaladahan  (Peperomia pellucida  (L.) H.B.K) sebagai pengobatan luka.  

b. Bagi Pendidikan  

Sebagai terapan keilmuan tentang perbandingan konsentrasi dan dosis yang 

tepat salep ekstrak daun sasaladahan (Peperomia pellucida (L.)H.B.K)  terhadap  

pengobatan luka sayat untuk matakuliah fitofarmaka. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat  

Hasil dari penelitian dapat dijadikan dasar untuk masyarakat dalam 

pemanfaatan tumbuhan sasaladahan  (Peperomia    pellucida (L.) H.B.K) sebagai 

pengobatan luka sayat. 
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b. Bagi Pendidikan  

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dimanfaatkan oleh guru 

sebagai sumber belajar farmakognosi SMK Farmasi kelas X semester I.  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan ruang lingkup dalam penelitian yaitu;  

1. Jenis tumbuhan yang digunakan adalah sasaladahan  (Peperomia    pellucida 

(L.) H.B.K) dengan umur  2 bulan. 

2. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah semua bagian daun (daun tua dan 

muda) sasaladahan (Peperomia    pellucida (L.) H.B.K). 

3. Jenis tikus yang digunakan adalah tikus putih (Rattus norvegicus) berjenis 

kelamin jantan yang berumur 2-3 bulan dengan berat 200-300 gram 

4. Luka yang dijadikan sampel penelitian adalah luka sayat yang disayat di 

bagian punggung tikus putih (Rattus norvegicus)  dengan menggunakan alat 

scapel steril atau silet dengan panjang  ±2 cm dan kedalaman luka 0,2 cm 

pada tikus putih (Rattus norvegicus). 

5. Konsentrasi yang digunakan yakni 5%,10%, 15% dan 20% 

6. Kontrol positif (pembanding)  yang digunakan yakni betadine iodine 10%. 

7. Parameter yang diamati adalah tahapan penyembuhan luka yakni eritema 

(kemerahan), penurunan panjang luka, dan luka menutup dengan satuan hari. 

8. Proses pengamatan diamati secara makroskopis pada  proses penyembuhan 

luka sayat. 

 



7 
 

1.6 Definisi Istilah  

1. Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan menarik zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai 

(Setiyani, 2010).  

2. Tumbuhan sasaladahan (Peperomia pellucida ) adalah tanaman herba yang 

ditemukan di banyak negara Asia. Peperomia pellucida merupakan ramuan 

tropis tahunan, biasanya tumbuh sampai ketinggian sekitar 15 sampai 45 cm 

(Majumder & Arun Kumar, 2011). 

3. Tikus putih (Rattus norvegicus) adalah hewan percobaan  yang sengaja 

dipelihara dan diternakan untuk dipakai sebagai hewan model untuk 

mempelajari dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala 

penelitian atau pengamatan laboratorium (Fitriani, 2016). 

4. Sediaan salep merupakan sediaan semisolid yang lunak, mudah dioleskan, 

dan digunakan sebagai obat luar pada kulit dan membran mukosa (Hernani, 

Mufrod, & Sugiyoni, 2012). 

5. Sumber belajar merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar yang 

memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, sikap, 

keyakinan, emosi, dan perasaan (Sitepu, 2014). 


