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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tumbuhan Sasaladahan (Peperomia pellucida 

(L.) H.B.K) 

Tumbuhan sasaladahan (Peperomia pellucida (L.)H.B.K) berasal dari 

amerika serikat yang tumbuh liar dan sangat mudah didapatkan di Indonesia. 

Tumbuhan sasaladahan (Peperomia pellucida (L.) H.B.K) dapat ditemukan di 

daerah  jawa yang  daratan rendah sampai ± 1000 meter di atas permukaan laut 

dan tumbuh  di daerah yang lembab. Umumnya tumbuhan sasaladahan 

(Peperomia pellucida (L.) H.B.K) tumbuh di tembok yang lembab, batu karang, 

ladang dan perkarangan rumah (Anggraeni, 2017). Nama daerah dari  tumbuhan 

sasaladahan (Peperomia (L.) H.B.K) yakni; ketumpang ayer (Melayu), saladaan 

(Sunda), suruhan (jawa), dan gofu gorohu (Ternate) (Fitri, 2015). 

 

2.1.1 Morfologi Tumbuhan Sasaladahan (Peperomia pellucida (L.) H.B.K) 

Sasaladahan (Peperomia pellucida (L.) H.B.K) termasuk tanaman terna 

kecil semusim yang memiliki tinggi hingga 45 cm. Batang bulat berwana hijau 

pucat agak bening. Daun tunggal, tebal tetapi lunak dan letaknya bersilang, 

bentuknya bundar telur melebar dengan ujung runcing, pangkal bentuk jantung, 

dan tepi bawah berwarna hijau muda. Bunga majemuk terangkai memanjang 1-5 

cm berwarna hijau yang  terletak diujung tangkai atau diketiak daun. Buah bulat 

kecil berwarna hijau. Biji kecil dan keras berwarna coklat (Syamsulhidayat & 

Napitopulu,2015).  
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Menurut Hyne dalam Nurdiyati (2017) sasaladahan (Peperomia pellucida 

(L.) H.B.K)  termasuk tanaman herba dengan tinggi 10-20 cm. Batang tegak, 

lunak berwarna hijau muda dan memiliki daun tunggal dengan kedudukan spiral 

berbentuk lonjong dengan panjang 1-4 cm, ujung runcing, pangkal bertoreh, tepi 

rata, permukaan licin, lunak dan berwarna hijau.  Bunga majemuk, berbentuk 

bulir dengan pajang bulir 2-3 cm,  tangkai lunak, berwarna putih  kekuningan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Morfologi tumbuhan sasaladahan 

(Sumber: a) Dokumentasi pribadi,2018, b) Fitri, 2015) 

(a) (b) 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD89fkzY3TAhUYR48KHWRnARoQjRwIBw&url=http://www.tramil.net/en/plant/peperomia-pellucida&bvm=bv.151426398,d.c2I&psig=AFQjCNESDz4Kag6uUX7lFhEjC7RZwqUdEw&ust=1491491604237294
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD89fkzY3TAhUYR48KHWRnARoQjRwIBw&url=http://www.tramil.net/en/plant/peperomia-pellucida&bvm=bv.151426398,d.c2I&psig=AFQjCNESDz4Kag6uUX7lFhEjC7RZwqUdEw&ust=1491491604237294
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD89fkzY3TAhUYR48KHWRnARoQjRwIBw&url=http://www.tramil.net/en/plant/peperomia-pellucida&bvm=bv.151426398,d.c2I&psig=AFQjCNESDz4Kag6uUX7lFhEjC7RZwqUdEw&ust=1491491604237294
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2.1.2 Klasifikasi Tumbuhan Sasaladahan (Peperomia pellucida (L.) H.B.K) 

Klasifikasi sasaladahan (Peperomia pellucida L. Kunth) menurut (United 

States Dapertement of Argiculture Natural Resources Conservation Service, 2011) 

sebagai berikut; 

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom  : Tracheobionta 

Superdivision  : Spermatophyta  

Division   : Magnoliophyta  

Class   : Magnoliopsida 

Subclass   : Magnoliidae  

Famili   : Piperaceae 

Genus    : Paperomia  

Species   : Peperomia pellucida (L) H.B.K 

 

2.1.3  Kandungan Tumbuhan Sasaladahan (Peperomia pellucida (L.) H.B.K) 

Daun sasaladahan (Peperomia pellucida (L.) H.B.K) dimanfaatkan oleh 

masyarakat dalam pengobatan luka dengan cara daun  dibersihkan, ditumbuk 

hingga halus dan ditempelkan pada luka (Mappa,2013). Bagian tumbuhan ini  

yang digunakan oleh masyarakat yakni seluruh bagian tumbuhan. Kandungan 

yang terdapat dalam sasaladahan adalah saponin, tanin, lemak, alkaloid, polifenol 

minyak asiri, dan kalsium oksalat (Hidayat & Napitopulu, 2015).  Berdasarkan 

hasil skrining fitokimia yang telah dilakukan oleh Majumder & Arun Kumar 

(2011) menunjukkan adanya kandungan saponin, flavonoid, karbohidrat, 

triterpenoid, alkaloid dan steroida, yang mungkin berpengaruh terhadap tindakan 



11 
 

 

farmakologis tumbuhan. Saponin dapat ditemukan pada bagian daun namun pada 

bagian batang tidak ditemukan.  

 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tikus Putih 

2.2.1  Definisi Tikus Putih  

Hewan laboratorium  atau hewan percobaan adalah hewan yang dengan 

sengaja dipelihara dan diternakan untuk digunakan sebagai hewan model untuk 

mempelajari dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan 

dalam skala penelitian atau pengamatan laboratorium. Tikus putih (Rattus 

norvegicus) merupakan hewan mamalia yang memiliki dampak terhadap suatu 

perlakuan dikarena tidak berbeda jauh dari mamalia lainnya. Penggunaan tikus 

putih (Rattus norvegicus) dalam percobaan didasarkan atas kemampuan hidup 

tikus hanya 2-3 tahun, lama reproduksi selama 1 tahun pertimbangan dan 

ekonomis (Fitriani, 2016).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikus putih (Rattus norvegicus) atau biasa dikenal dengan nama lain 

Norway Rat  berasal dari wilayah Cina dan menyebar ke Eropa bagian barat Pada 

Gambar 2.2 Tikus putih (Rattus norvegicus) 

(Sumber: Dokumentasi  pribadi,2018) 

 



12 
 

 

wilayah Asia Tenggara, tikus ini berkembang biak di Indonesia, Filipina,Laos, 

Singapura, dan Malaysia. Tikus putih (Rattus norvegicus)  digolongkan ke dalam 

Ordo Rodentia (hewan pengerat), Famili Muridae dari kelompok mamalia (hewan 

menyusui). Ordo Rodentia merupakan ordo terbesar dari kelas mamalia karena 

memiliki jumlah spesies (40%) dari 5.000 spesies di seluruh mamalia (Suripto & 

Seno,2002). Tikus putih merupakan hewan yang aktif pada malam hari 

(nocturnal) sehingga sebagian besar aktivitas makannya dilakukan pada malam 

hari (Rahayu et al., 2014). 

 

2.2.2   Klasifikasi Tikus Putih 

Menurut Suckow dalam Fitriani (2016) klasifikasi tikus putih (Rattus 

norvegicus) adalah sebagai berikut; 

Kingdom : Animalia  

Phylum  : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Class  : Mammalia  

Order  : Rodentia 

Family  : Muridae  

Genus  : Rattus 

Spesies : Rattus norvegicus 

 

2.2.3 Morfologi Tikus Putih 

Tikus putih (Rattus norvegicus) termasuk kedalam hewan mamalia yang 

memiliki ekor panjang. Ciri-ciri morfologi tikus putih (Rattus norvegicus) yaitu 
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bertubuh panjang dengan kepala lebih kecil dan sempit, telinga tebal dan pendek 

dengan rambut halus, mata berwarna merah, ciri yang paling terlihat yakni 

ekornya yang panjang (Hariani, 2016). Menurut Priyambodo (2012) tikus putih 

(Rattus norvegicus) memiliki ciri-ciri morfologis seperti albino, kepala kecil, dan 

ekor yang lebih panjang dibandingkan badannya, memiliki pertumbuhan yang 

cepat, temperamennya baik, kemampuan laktasi tinggi, dan tahan terhadap arsenik 

tiroksid. Tikus liar dapat hidup sampai 4-5 tahun, sedangkan tikus percobaan 

jarang yang lebih dari 3 tahun.  

 

2.3 Tinjauan Tentang Kulit  

2.3.1  Definisi Kulit 

 Kulit atau integumen adalah organ yang memisahkan, membedakan, 

melindungi terhadap lingkungan sekitarnya. Fungsi utama kulit ialah proteksi, 

absorpsi, ekskresi, presepsi, pengaturan suhu tubuh (termoregulasi), pembentukan 

pigmen, pembentukan vitamin D dan keranitisasi (Mawasitaatmadja,2001). Kulit 

terdiri dari ujung saraf dan reseptor yang dapat mendeteksi stimulus yang 

berhubungan dengan sentuhan, tekanan, temperatur dan nyeri (Mawarsari, 2015). 

Kulit didalamnya terdapat ujung saraf  peraba yang mempunyai banyak fungsi, 

antara lain yakni  membantu mengatur suhu dan mengendalikan hilangnya air dari 

tubuh. Kulit terbagi  menjadi dua lapisan yaitu lapisan epidermis atau kutikula dan 

lapisan dermis atau korium (Pearce, 2012). Struktur bagian kulit dapat dilihat 

pada gambar berikut ini; 
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papila kecil. Menurut Gibson dalam Mawarsari (2015) lapisan dermis 

mengandung pembuluh darah, dan saluran getah bening.  

3. Lapisan Subdermis 

Lapisan subdermis adalah lapisan terdalam yang banyak mengandung 

sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Lapisan subdermis merupakan 

jaringan adiposa yang berfungsi sebagai bantalan antara kulit dan struktur 

internal sebagai otot dan tulang (Majid & Prayogi, 2013). 

 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Ekstrak 

2.4.1 Definisi Ekstrak 

Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan cara menarik zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai. Menurut Tiwari dalam Hariani (2016) menyebutkan bahwa variasi dalam 

perbedaan metode ekstrasi dapat  mempengaruhi kuantitas dan komposisi 

metabolit sekunder dari ekstrak hal tersebut tergantung pada tipe ekstrasi, waktu, 

suhu, sifat pelarut, konsentrasi pelarut, dan polaritas. Metode ekstraksi terdiri dari 

beberapa macam di antaranya yakni maserasi (perendaman), perkolasi, digesti, 

infusi, dan dekoksifikasi. Jenis ekstraksi bahan alam yang sering dilakukan adalah 

ekstraksi secara panas dan dingin. Menurut Depertemen Kesehatan dalam 

Rusmiati (2010) ekstraksi dapat digolongkan sebagai berikut; 1) Ekstraksi secara 

dingin yang terdiri dari soxhletasi, maserasi dan perkolasi. 2) Ekstraksi Secara 

Panas yang terdiri dari infudasi dan refluks. 
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2.4.2 Ekstraksi Maserasi 

Maserasi merupakan salah satu metode ekstrasi yang dengan cara 

tumbuhan atau serbuk kasar berkontak langsung dengan pelarut di dalam tempat 

tertutup selama waktu yang di tentukan dengan frekuensi pengocokan sampai 

senyawa terlarut. Metode maserasi merupakan metode terbaik untuk senyawa 

yang termolabil (Hariani, 2016). Metode maserasi memiliki beberapa kelebihan 

diantaranya perlakuan relatif mudah dan menghasilkan ekstrak dengan jumlah 

yang banyak tanpa merubah susunan kimia senyawa-senyawa di dalamnya karena 

pemanasan (Pratiwi, 2009). 

Maserasi umumnya dilakukan dengan cara; Memasukkan simplisia yang 

sudah di haluskan  4/8 sebanyak 10 bagian kedalam bejana maserasi yang 

dilengkapi pengaduk mekanik, kemudian ditambahkan 75 bagian cairan pelarut, 

ditutup, dan dibiarkan selama 5 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya 

sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari, disaring kedalam wadah 

penampungan kemudian ampasnya diperas dan ditambah cairan penyari 

secukupnya dan diaduk kemudian disaring lagi hingga diperoleh sari sebanyak 

100 bagian. Sari yang diperoleh ditutup dan disimpan pada tempat yang 

terlindung dari cahaya selama 2 hari, endapan yang diperoleh dipisahkan dan 

filtratnya dipekatkan (Rusmiati, 2010). 

Ekstraksi yang digunakan yakni pelarut organik dengan kepolaran yang 

semakin meningkat secara berurutan. Pelarut yang digunakan harus memenuhi 

syarat tertentu yakni tidak toksik, tidak meninggalkan residu, harga murah, tidak 

korosif, aman, dan tidak mudah meledak (Setiyani, 2010). Menurut Wahyuni 
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dalam Handayany (2014) Etanol merupakan larutan penyari yang bersifat 

universal yakni dapat melarutkan senyawa polar maupun senyawa nonpolar. 

Menurut Voight dalam Handayany (2014) etanol dipertimbangkan sebagai 

penyari karena lebih selektif dari pada air. Sukar ditumbuhi mikroba dalam etanol 

20% ke atas. Etanol memiliki beberapa kelebihan lain yaitu tak beracun, netral, 

absorbsi baik, bercampur dengan air pada segala perbandingan, memperbaiki 

stabilitas bahan obat terlarut, dan tidak memerlukan panas tinggi untuk 

pemekatan.  

 

2.5 Tinjauan Tentang Salep 

2.5.1    Definisi Salep 

Sediaan salep merupakan sediaan semisolid yang lunak, mudah dioleskan, 

dan digunakan sebagai obat luar pada kulit dan membran mukosa. Sedian 

semisolid dalam bentuk salep memiliki keunggulan yakni  sediaan dapat 

menempel pada permukaan kulit dalam waktu lama, dan bersifat oklusif (Hernani 

et al., 2012). Menurut  Ansel dalam Febram et al., (2010) salep dipilih sebagai 

bentuk sediaan karena stabilitasnya baik, berupa sediaan halus, mudah digunakan, 

mampu menjaga kelembaban kulit, tidak mengiritasi kulit dan mempunyai 

tampilan menarik. Sediaan salep yang homogen ialah sediaan salep dimana dasar 

salep, bahan aktif dan bahan tambahan lainnya tercampur merata dengan baik. 

Formulasi salep berlemak sebagai bahan pembawa yang dapat mempertahankan 

kelembapan dan menghambat pengeluaran cairan dari kulit serta adanya efek 

peningkatan sirkulasi darah ke daerah luka hingga dalam beberapa hari pertama 

luka masih tampak lembab (Muthalib, Fatimawali, & Edy, 2013). 
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2.5.2   Salep Ekstrak Sasaladahan (Peperomia pellucida (L.) H.B.K) 

Salep sasaldahan merupakan campuran ekstrak kering daun sasaladahan 

(Peperomia pellucida (L.) H.B.K) dengan bahan dasar vaselin sehingga 

membentuk suatu sediaan berupa salep. Menurut Hernani et al.,(2012) sediaan 

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

sebagai obat luar pada kulit dan membran mukosa sedangkan tumbuhan 

sasaladahan (Peperomia pellucida (L.) H.B.K) mengandung  saponin, polifenol, 

alkaloid, tanin lemak, minyak asiri, dan kalsium oksalat (Hidayat & Napitopulu, 

2015). Menurut Dalimartha dalam Mappa (2013) tumbuhan sasaladahan 

(Peperomia pellucida (L.) H.B.K) memiliki kandungan tanin, saponin, alkaloid, 

minyak atsiri, lemak dan kalsium oksalat yang berpengaruh dalam proses 

penyembuhan luka. Penggunaan formulasi sediaan salep basis berlemak sebagai 

media pembawa bahan aktif memperlihatkan hasil yang baik dalam proses 

penyembuhan luka sayat,dasar hidrokarbon (vaselin album) melembabkan 

permukaan kulit,bertahan pada kulit untuk waktu yang lama,sehingga 

mempersulit benda asing masuk kepermukaan kulit yang luka. Dasar serap vaselin  

bertujuan menyerap cairan dari dalam luka (Eriadi, Arifin, & Rizal, 2015).  

 

2.6 Tinjauan Umum Tentang Luka 

2.6.1 Definisi Luka  

Luka merupakan  hilangatau rusaknya suatu jaringan tubuh yang terjadi di 

karenakan adanya suatu faktor yang mengganggu sistem perlindungan tubuh. 

Faktor tersebut seperti trauma, zat kimia, perubahan suhu, sengatan listrik, 

ledakan, atau gigitan hewan. Bentuk dari luka berbeda tergantung penyebabnya, 
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ada yang terbuka dan tertutup. Insisi/luka sayat merupakan salah satu contoh luka 

terbuka dimana terdapat robekan linier pada kulit dan jaringan terdapat di 

bawahnya (Handayany et al.,2014).  

 

2.6.2 Jenis-Jenis Luka 

Luka dibedakan menjadi dua yakni luka akut dan luka kronis berdasarkan 

lama penyembuhannya. Menurut Perdanakusuma dalam Qomariah (2014) Luka 

diklasifikasikan dalam dua bagian yakni luka akut dan luka kronik.  

Menurut Venita dalam Syailindra (2017) luka dapat diklasifikasikan  

sebagai berikut; 

1. Luka akibat benda tumpul  

a. Luka memar atau disebut juga kontusio merupakan perdarahan dalam 

jaringan dibawah kulit akibat pecahnya kapiler dan vena.  

b. Luka Lecet  terjadi akibat epidermis yang bersentuhan dengan benda yang 

permukaannya kasar atau runcing. 

2. Luka Akibat Benda Tajam  

a. Luka terbuka yang terjadi akibat benda dengan sisi tajam atau ujung 

runcing, tampak memiliki tepi dan dinding 
luka

 yang rata, berbentuk garis 

dan dasar luka berbentuk garis atau titik. Jenis luka benda tajam antara 

lain. 

b. Luka tusuk merupakan luka yang memiliki kedalaman luka lebih dari 

panjang luka, arah kekerasan tegak lurus dengan kulit. 

c. Luka bacok merupakan luka yang memiliki kedalaman luka sama dengan 

panjang luka, arah kekerasan miring dengan kulit. 
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d. Luka tangkis merupakan luka akibat perlawanan korban dan lukanya 

terdapat di bagian ekstremitas 

e. Luka Sayat merupakan luka lebar dengan tepi dangkal, arah luka sejajar 

dengan kulit. Luka ini biasanya ditimbulkan oleh irisan benda tajam; 

contohnya pisau, silet, parang, dan sejenisnya. 

 

2.6.3 Luka Sayat 

Luka sayat (Vulnus scissum) adalah  luka garis lurus beraturan yang 

dicirikan dengan tepi luka. Luka sayat umumnya terjadi ketika adanya trauma 

dengan benda-benda tajam yang mengenai tubuh (Pazry, 2017). Luka sayat adalah 

suatu bentuk kehilangan atau kerusakan jaringan tubuh yang terjadi karena benda 

tajam. Luka sayat dapat menimbulkan pendarahan yang melibatkan peran 

hemostatis dan akhirnya terjadi peradangan (Afdhaliah, 2017). Menurut Choen 

dalam Tenripadang (2012) luka sayat yang terjadi akibat trauma benda tajam 

dapat menyebabkan pendarahan, infeksi terjadi dikarenakan kulit terbuka yang 

memungkinan mudah ditumbuhi mikroorganisme sehingga dapat menyebabkan 

luka menjadi kronik yaitu luka yang tidak sembuh dalam waktu yang diharapkan. 

2.6.4 Proses Penyembuhan Luka 

Penyembuhan luka adalah suatu proses dinamik kompleks yang 

menghasilkan pemulihan atau penyembuhan  terhadap kontinuitas anatomik dan 

fungsi jaringan setelah terjadi perlukaan. Tujuan utama tubuh pada proses 

perbaikan luka kulit adalah mengembalikan fungsi kulit sebagai sawar fungsional. 

Penyembuhan luka dibagi dalam tiga fase  yang saling berhubungan yakni; 



21 
 

 

peradangan, pembentukan jaringan (proliferasi), dan remodeling jaringan 

(Kalangi, 2013).  Kulit memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya melalui 

proses penyembuhan luka ketika kulit rusak dikarenakan terpotong. Pencegahan 

kehilangan darah merupakan awal  penyembuhan luka yang  terjadi melalui 

proses homeostatis yang melibatkan pembekuan darah. Bekuan darah ini 

dihasilkan oleh kerja plasmin dibawah permukaan luka, kemudian diikuti dengan 

proses penyembuhan luka (Watson, 2002).  

Menurut mescher dalam Syailindra (2017) Penyembuhan luka salah satu 

hal yang penting dikarenakan  kulit memiliki fungsi spesifik bagi tubuh, yaitu 

sensorik, protektif, metabolik dan termoregulatorik. Luka  terjadi maka fungsi-

fungsi tersebut tidak dapat berjalan seperti seharusnya. Penanganan dalam 

penyembuhan luka sayat  antara lain mencegah infeksi dan memberi kesempatan 

sisa-sisa sel epitel untuk berpoliferasi dan menutup permukaan luka. Proses 

penyembuhan luka sayat yakni peningkatan aliran darah ke daerah yang rusak, 

membersihakn sel dari benda asing dan perkembangan awal seluler.  

Proses penyembuhan luka melewati tiga fase yaitu fase inflamasi, fase 

proliferase dan fase remodeling. Menurut Oky dalam Handayany (2104) Secara 

singkat, proses penyembuhan luka dibagi dalam 3 fase, yaitu; 

1. Fase inflamasi atau fase inisial (Lag phase)  

Fase inflamasi berlangsung saat terjadinya luka pada hari ke1 sampai hari 

ke-5. Fase ini terjadi pendarahan, pembekuan/penghentian pendarahan akibat 

kontraksi otot polos dinding pembuluh darah oleh trombin, fibrin serta  ikut 

keluarnya bahan pertahanan tubuh berupa sel-sel leukosit dan antibodi. Menurut 
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Watson (2002) pada fase inflamasi sel darah putih dibawa kebagian yang cedera, 

dimana sel-sel tersebut mengeluarkan benda asing seperti bakteri yang dapat 

menyebabkan infeksi. Tahap penyembuhan selanjutnya disebut  Fase migrasi 

selama sel epitel bergerak dibawa bekuan kemudian terbentuk kropeng. Sel  

fibroblast, yang bertanggung jawab menghasilkan kolagen juga bermigrasi 

menuju luka. Waktu yang sama pembuluh darah yang rusak diperbaiki dan 

bertumbuh pada Fase granulasi. 

2. Fase fibroplasi atau fase poliferasi  

Fase fibroplasi terjadi dari hari ke-6 sampai dengan akhir minggu ke-3 

terjadi poliferasi sel-sel fibroblast yang berasal dari sel-sel mesensim yang belum 

berdiferensiasi, pembentukan jaringan granulasi yang terdiri dari sel-sel fibroblast, 

serat kolagen yang dihasilkan oleh fibroblast, deposit sel-sel radang, pembuluh 

darah baru, hasil angiogenesis dan terjadi penciutan luka akibat kontraksi serat-

serat kolagen yang mempertautkan tepi luka. Epitelisasi akibat proses migrasi dan 

proses mitosis sel-sel stratum basal dan keratinosit lain yang terpapar luka (sel-sel 

kelenjar sebaseus, kelenjar keringat, dan akar rambut) ke tengah luka. Semua 

proses ini akan berhenti bila seluruh permukaan luka sudah tertutup epitel. 

Menurut Watson (2002)  Fase poliferasi ditandai dengan tumbuhnya  epitelium 

dibawah kropeng, diikuti dengan tumbuhnya pembuluh darah produksi serat 

kolagen oleh fibroblast, kolagen memberikan kekuatan untuk penyembuhan luka. 

3. Fase maturasi atau fase resorbsi  

Proses penyembuhan akan diresorbsi kembali atau mengkerut menjadi 

matur. Fase ini berlangsung selama 2 bulan atau lebih bahkan bisa sampai 1 
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tahun. Tanda-tanda yang menunjukkan fase ini sudah berakhir, semua tanda 

radang hilang, pucat, tidak ada rasa sakit/gatal, lemas tak ada indurasi, 

pembengkakan sudah hilang. Menurut Watson (2002) fase terakhir dari proses 

penyembuhan luka yakni fase maturasi, yang berlangsung beberapa bulan 

tergantung dari luas luka , serat kolagen menjadi lebih terorganisir dan menarik 

tepi luka bersama. Jumlah fibrobla berkurang dan suplai darah kembali normal. 

 

2.6.5    Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka 

Penyembuhan luka yang normal merupakan suatu proses kompleks dan 

dinamis. Proses penyembuhan luka berlangsung secara alami maupun dengan 

bantuan kimiawi, seperti dengan zat-zat obat, salep dan lain-lain. Pembekuan 

darah dapat menghambat penyembuhan luka sehingga mengalmi nyeri, bengkak 

dan panas, reaksi tubuh terhadap mikroorganisme sehingga menyebabkan sistem 

daya tahan tubuh terganggu dan jaringan kulit mati (Akhyar,2013). Menurut 

Majid & Prayogi (2013) faktor-faktor  yang mempengaruhi  pnyembuhan luka 

yakni situasi imunologi, kadar gula darah( impaired white cell function), hidrasi 

(slows metabolsm), nutrisi, kadar albumin darah,suplai oksigen  dan vaskularisasi, 

nyeri (causes vasocons traction), dan kortikos teroid (depress immune function). 

 

2.6.6 Mekanisme Penyembuhan Luka dengan Menggunakan Daun 

Sasaladahan (Peperomia pellucida (L.) H.B.K) dalam Mempercepat 

Proses Penyembuhan Luka 

Menurut Dalimartha dalam Mappa (2013) tumbuhan sasaladahan 

(Peperomia pellucida (L.) H.B.K) mengandung alkaloid, tanin,saponin, kalsium 

oksalat, minyak atsiri dan lemak. Berdasarkan hasil skrining (Majumder&Arun 
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Kumar,2011) tumbuhan sasaladahan (Peperomia pellucida (L.) H.B.K) 

menunjukkan adanya kandungan alkaloid, flavonoid, steroida, triterpenoid, 

saponin dan karbohidrat, yang mungkin berpengaruh terhadap tindakan 

farmakologis tanaman. Saponin dapat memacu pembentukan kolagen yang 

berperan dalam proses penyembuhan luka (Harbone, 1987 dalam jurnal Mappa, 

2013). Saponin dapat menstimulasi sintesis fibronektin oleh fibroblas dan 

merubah ekspresi dari reseptor  TGF-β. Fibronektin merupakan suatu glikoprotein 

besar serta multi fungsional, mengandung area yang berikatan dengan beberapa 

makromolekul seperti kolagen, proteoglikan, fibrin dan heparin. Fibronektin dapat 

ditemukan pada fase pertama penyembuhan luka. Stimulasinya sintesis 

fibronektin oleh fibroblas. fibroblas digunakan pada fase penyembuhan luka 

berikutnya untuk menghasilkan kolagen. Banyaknya fibroblas yang bermigrasi ke 

celah luka maka kolagen yang disintesis oleh fibroblas juga akan semakin banyak. 

Kolagen baru ini akan bertumpuk dengan kolagen lama yang ada di dalam matriks 

ekstraseluler. Hal ini menyebabkan kolagen di dalam matriks ekstraseluler 

menjadi lebih tebal dan luka menjadi semakin cepat sembuh (Nugraha,2016). 

Tanin dan flavonoid mempunyai aktivitas sebagai antiseptik dan 

antibakteri. Mekanisme kerja flavonoid dengan cara menghambat pertumbuhan 

bakteri dengan jalan merusak permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom dan 

lisosom sebagai hasil dari interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri dan juga 

mampu melepaskan energi tranduksi terhadap membran sitoplasma bakteri serta 

menghambat motilitas bakteri. Sedangkan tanin berfungsi sebagai adstringen yang 

dapat menyebabkan penciutan pori-pori kulit, memperkeras kulit, menghentikan 
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eksudat dan pendarahan yang ringan, sehingga mampu menutupi luka dan 

mencegah pendarahan yang biasa timbul pada luka (Robinson dalam jurnal 

Mappa,2013). Penelitian oleh Oloyede dalam Fitri (2015) daun sasaladahan 

memiliki antimikroba yang dapat menghambat bakteri Staphylococcus aerus yang 

sering menginfeksi luka. Adanya senyawa aktif tersebut maka daun sasaladahan 

dapat menyembuhkan luka sayat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

(Fitri, 2015) penyembuhan luka melewati tiga fase, yaitu fase inflamasi, 

proliferase dan fase remodeling.  

 

2.7    Sumber Belajar 

2.7.1 Definisi Sumber Belajar 

Belajar merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan secara terencana, 

sistematis, dan menggunakan metode tertentu untuk mengubah perilaku relatif 

menetap melalui interaksi dengan sumber belajar. Sumber belajar merupakan 

salah satu komponen dalam proses pembelajaran  yang memungkinkan individu 

memperoleh pengetahuan, kemampuan, keyakinan,sikap, emosi, dan perasaan 

(Sitepu, 2014).  

2.7.2  Fungsi Sumber Belajar 

Sumber belajar memiliki fungsi yakni; Meningkatkan produktivitas 

pembelajaran dengan jalan: (a) mempercepat laju belajar dan membantu guru 

untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan (b) mengurangi beban guru 

dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan 

mengembangkan gairah (Najmulmunir, 2010).  
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Menurut Supriadi (2015) sumber belajar memiliki fungsi sebagai berikut; 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, melalui mempercepat laju belajar 

dan membantu pengajar untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan  

mengurangi beban guru/dosen dalam menyajikan informasi.  

2. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, melalui  

perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis dan  pengembangan 

bahan pembelajaran berbasis penelitian. 

3. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

melaluimengurangi kontrol guru/dosen yang kaku dan tradisional dan 

memberikan kesempatan kepada murid/mahasiswa untuk belajar sesuai 

dengan kemampuannya. 

4. Memungkinkan belajar  seketika, melalui pengurang jurang pemisah antara 

pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya 

konkrit dan memberikan pengetahuan yang bersifat langsung. 

5. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan 

adanya media massa. 

 

 

2.7.3    Kriteria Pemilihan Sumber Belajar 

Menurut Abdullah (2012) pemanfaatan aneka sumber belajar perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan, efisiensi, dan efektivitas penggunaannya. Menurut 

Ibrahim dalam Rohani (2017) kriteria sumber belajar sebagai berikut; 

a. Ekonomis, tidak harus terpatok pada harga mahal  

b. Mudah, dekat dan tersedia di sekitar lingkungan 
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c. Praktis, tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka 

d. Sesuai dengan tujuan, mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, 

dapat membangkitkan motivasi dan semangat belajar siswa. 

e. Fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional 

 

2.7.4  Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar     

 Sumber belajar dapat dipandang dari dua sisi yakni dari sisi hasil dan sisi 

produk. Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar harus 

mempertimbangkan syarat pemenfaatan sumber belajar. Syarat pemanfaatan suber 

belajar yakni; 

1. Kejelasan potensi 

2. Kejelasan sasaran 

3. Kesesuaian dengan sumber belajar 

4. Kejelasan informasi yang diungkapkan 

5. Kejelasan pedoman eksplorasinya  

6.  Kejelasan perolehan yang didapatkan 
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2.8 Kerangka Konseptual   

 Luka  

Luka sayat dinyatan 

sembuh apabila; 

 Tidak adanya eritema 

 Penurunan panjang 

luka 

 Luka menutup 

 

Keterangan:  

Diteliti  : 

 

 

Tidak diteliti :  

Sumber belajar Analisis 

Luka sembuh 

Memiliki aktifitas antimikroba 

yang mampu menghambat 

bakteri Staphylococcus aerus 

yang sering menginfeksi luka 

(Fitri,2015) 

 

Konsentrasi 

5%,10%, 15% dan 

20% 

Luka sayat pada tikus putih 

Salep 

Mengandung 

senyawa 

antioksidan yaitu 

flavonoid, tanin, 

saponin, steroid 

dan triterpenoid 

(Fitri,2015). 

Digunakan secara 

turun-temurun 

Luka sayat 

Obat tradisional  

Tumbuhan yang digunakan 

yakni sasaladahan  (Peperomi 

pellucida (L.) H.B.K) 

 

 

Obat-obatan 
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2.9   Hipotesis 

1. Ada pengaruh pemberian daun sasaladahan (Peperomia pellucida (L.) 

H.B.K.) terhadap penyembuhan luka sayat pada Tikus Putih  (Rattus 

norvegicus). 

2. Dosis 20% merupakan dosis yang paling efektif dalam pemberian salep 

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

penyembuhan luka sayat  pada tikus putih (Rattus norvegicus ). 

3. Hasil penelitian uji efektivitas salep ekstrak  daun (Peperomia pellucida (L.) 

H.B.K.) terhadap penyembuhan luka sayat  pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi. 

 


