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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Tanman Pacar kuku (Lawsonia inermis l.) 

2.1.1 Deskripsi Tanaman Pacar kuku (Lawsonia inermis l.) 

 Tumbuhan pacar kuku atau Lawsonia inermis l. adalah salah satu 

tumbuhan berbunga dari spesies tunggal genus Lawsonia dari family Lythraceae 

(Arun et a., 2010). Tumbuhan ini memiliki batang perdu dan daun tumbuhan ini 

sering dimnfaatkan sebagai pewarna kuku dan hiasan kulit pengantin wanita 

diacara pernikahan. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan asli tropis dan subtropis 

yang seperti Afrika Timur, Afrika Utara, Asia dan Australia Utara yang secara 

alamiah tumbuh juga didaerah-daerah tropis Amerika, Mesir, India dan sebagian 

daerah Timur Tengah (Lasmin, 2016). 

 Pacar kuku (Lawsonia inermis l.) adalah tumbuhan belukar mempunyai 

cabang- cabang  kecil berduri dengan ukuran tinggi 2 sampai 6 meter, memiliki 

daun yang lonjong saling berhadapan, bertangkai pendek dengan ukutan antara 

1,5- 5,0 cm x0.2-2 cm dan memiliki urat pada permukaan belakangnya. Pohon 

pacar kuku (Lawsonia inermis l.) ketingiannya dapat mencapai 8 sampai 10 kaki 

dan biasa digunakan untuk pagar, memiliki subtansi zat warna yang bervariasi 

mulai dari merah,kuning tua, coklat, burgundy, kemerahan sampai coklat dan 

tanaman perdu ini juga banyak ditanam sebagai tanaman hias (Nawangsari, 2006). 
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2.1.2 Klasifikasi Tanaman Daun Pacar kuku (Lawsinia inermis l.) 

 Menurut Borade et al., (2011) klasifikasi ilmiah dari tanaman pacar kuku 

(Lawsonia inermis l.) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Division  : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo  : Mrytales 

Family  : Lythraceae 

Genus   : Lawsonia 

Spesies : Lawsonia inermis l. 

 Tumbuhan pacar kuku (Lawsonia inermis l) disajiakan pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Tumbuhan pacar kuku (Lawsonia inermis l.) 

(Sumber: Borade, A.S. et al., 2011) 

 

2.1.3 Kandungan Senyawa Kimia 

 Kandungan utama yang dimiliki tanaman pacar kuku (Lawsonia inermis l.) 

Lawsone. Lawsone merupakan senyawa yang bersifat semipolar dan termasuk 

golongan senyawa naftokoinon. Senyawa naftokoinon masuk dalam senyawa 

daun 

Batang  
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koinin (Mulangsari & Nurani, 2015). Selain Lawsone daun pacar kuku (Lawsonia 

inermis l.) juga mengandung senyawa kimia seperti Flavonoid (luteolin, apigenin 

dan glikosida), Kumarin (Esculatin, fraxitin, scopoletin), Tanin dan Saponin 

(Zainab et a., 2016). Menurut Luftinor (2017) daun  dari tanaman pacar kuku 

(Lawsonia inermis l.) juga mengandung steroid, asam galat,glukosa,menitol, 

lemak dan resin.selain itu daun pacar kuku juga mengandung karbohidrat, protein 

dan senyawa fenolik (Barode et al., 2011). 

 Terdapat 3 senyawa aktif yang paling berperan dalam proses 

penyembuhan luka yaitu flavonoid, saponin dan tanin. Flavonoid memiliki 

krangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon.2 cincin benzana (C6) 

terikat oleh rantai propana (C3). Struktur dasar flavonoid ditunjukan pada 

Gambar.2.2 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur dasar flavonoid 

(Sumber : Noer et al., 2015 ) 

 

 Selain flavonoid, tanin merupakan salah sati golongan senyawa polifenol 

yang banyak dijumpai pada tanaman. Tanin merupakan senyawa polifenol dengan 

berat molekul yang sangat besar yaitu lebih dari 1000 g/mol serta membentuk 

senyawa kompleks dengan protein.  

 





13 
 

2.1.4 Manfaat Tanaman Pacar kuku (Lawsonia inermis l.) 

 Tanaman herbal merupakan salah satu pilihan utama yang digunakan 

dalam pengobatan dibeberapa belahan dunia. Metabolit sekunder yang terkandung 

dalam tanaman telah diakui memiliki banyak aktifitas farmalogi seperti tanaman 

pacar kuku (Lawsonia inermis l.) (Pratiwi & yuliani, 2014). Daun pacar kuku 

(Lawsonia inermis l.) pada umumnya banyak digunakan sebagai pewarna kuku 

dan campuran pewarna kulit (Setiana, 2015).Menurut Masyitah & Rijaj, 2015) 

tanaman pacar kuku (Lawsonia inermis l.) dapat digunakan sebagai obat 

keputihan dan peluruh haid. Selain itu tanaman ini juga memiliki banyak manfaat 

seperti antiinflamasi yang dapat mencegah terjadinya udem dan sebagai analgesic 

yang dapat mengurangi rasa sakit (Rezeki et al., 2012).  

 Senyawa Lawsone yang terkandung dalam daun pacar kuku (Lawsonia 

inermis l.) memilik potensi tinggi sebagai antioksidan dan secara simutan dapat 

menghamb taksisitas dan juga memiliki aktivitas antimikroba yang luas seperti 

antibakteria, antiviral, antimikotik dan antiparasit (Zainab et al., 2016). Manurut 

Barode et al., (2011) tanaman Pacar kuku (Lawsonia inermis l.) memiliki banyak 

kegunaan seperti analgesik, hipglikemia, amtioksidan, antifertilitas, anticancer dan 

juga berguna menyembuhkan masalah medis seperti disentris, penyakit limpa, dan 

infeksi mata sifilis selain itu tanaman ini juga memiliki ras pahit yang dapat 

mengobati sakit kepala. Sakit pinggang, Bronchitis, bisul, kudis, dan dapat 

mempercepat pertumbuhan rambut (Alzubedy et al., 2016). 
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2.1.5 Tanaman Pacar kuku sebagai Penyembuh Luka Sayat 

 Senyawa yang terkandung dalam daun tanaman pacar kuku adalah 

senyawa kimia flavonoid, kumarin, saponin, tanin dan lawsone dimana senyawa 

tersebut dapat digunakan sebagai penyembuh luka. Senyawa lawsone sendiri 

mempunyai potensi tinggi sebagai antioksidan dan simultan yang dapat 

menghambat toksisitas oksidatif dan juga memiliki aktifitas antimikroba yang luas 

termasuk didalamnya sebagai antikbakteria, antiviral, antimikotik, antiparasit 

(Zainab et al., 2016). Selain itu ekstrak daun Pacar kuku (Lawsonia inermis l.) 

memilii sifat astiringent yang dapat mengcilkan luka pada kulit (Rezeki et al., 

2012). 

 Menurut Redha Abdi (2016), flavonoid merupakan adalah salah satu 

kelompok senyawa metabolit sekunder yang banya ditemukan dalam jaringan 

tanaman dan juga termasuk dalam golongon senyawa phenolik yang memiliki 

struktur kimia C6- C3-C6. Senyawa flavonoid yang terkandung dalam daun Pacar 

kuku (Lawsonia inermis l.) memiliki fungsi sebagai bakteriostatik dengan cara 

mendenaturasi protein sel bakteri dan dapat merusak membran sitoplasma 

(Yunitasari et al., 2016). Selain itu juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

pada jaringan yang hidup, meningkatkan jumlah fibroblst, meningkatkan produksi 

IL-2 dan proriferasi (Dewantari & Sugiharti, 2015). 

 Tanin merupakan senyawa astringen yang memiliki rasa pahit dari gugus 

polifenolnya dapat mengikat dan mengendapkan atau menyusutkan protein. Selain 

itu kandungan tanin yang terdapat dalam daun Pacar kuku (Lawsonia inermis l.) 
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dapat mencegah lapisan kulit yang terluka terinfeksi bakteri dan juga senyawa 

tanin diduga berhubunga dengan kemampuannya dalam menginaktifkan adhesion 

mikroba, enzim, dan protein transport pada membrane sel sehingga dapat 

membantu penyembuhan luka kulit (Ismarani et al., 2012).  

 Kandungan senyawalainyang terdapat dalam daun Pacar kuku (Lawsonia 

inermis l.) yang dapat mempercepat penyembuhan luka sayat pada tikus putih 

(Rattus novergicus) adalah senyawa saponin. Saponin berasal dari bahasa latin 

yaitu “sapo” yang berarti mengandung busa yang stabil bila dilarutkan dalam air. 

Mekaniseme saponin dalam penyembuhan luka adalah memacu pembentukan 

kolagen. Kolagen merupakan struktur protein yang berperan dalam 

prosespenyembuhan luka sayat. Senyawa saponin merupakan zat yang dapat 

menaikan permaebilitas membran sehingga terjadi homolisis sel, apabila saponin 

berinteraksi dengan sel bakterimaka dinding sel akan pecah atau lisis 

(Zahriani,2017). 

2.2 Tinjauan Tentang Kulit 

2.2.1 Definisi kulit 

 Kulit adalah organ yang membungkus seluruh permukan bagian luar dari 

tubuh dan organ yang terberat dari tunih manusia yang meliputi 16% berat tubuh  

(Sari, 2015). Menurut Ariadi et al., (2015) kulit merupakan organ terluar yang 

berfungsi untuk melindungi organ yang ada dibawahnya. Sebagai organ tubuh 

yang letaknya paling luar dan juga berfungsi sebagai barrier tubuh kulit mudah 

mengalami luka. 
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2.2.2 Anatomi Kulit Manusia 

 Kulit terdiri atas dua lapisan kulit yaitu dermis dan epidermis, epidermis 

adalah jaringan epitel yang berasal dari ectoderm, sedangkan dermis adalah 

jaringan ikat agak padat yang berasal dari hypodermis kemudian dibawah dermis 

terdapat selapisan jaringan ikat longgar yaitu hypodermis, pada beberapa tempat 

terdiri dari jaringan lemak (Kalangi, 2013). Gambar antomi kulit disajiakan dalam 

Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Gambar anatomi kulit 

(Sumber  : Kalangi, 2013) 

 

1) Epidermis 

 Lapisan paling luar pada kulit yang terdiri atas epitel gepeng dengan 

lapisan tanduk disebut dengan epidermis. Epidermis hanya terdiri dari jaringan 

epitel epidermis merupakan lapisan paling luar kulit dan terdiri atas epitel berlapis 

gepeng dengan lapisan tanduk. Epidermis hanya terdiri dari jaringan epitel, tidak 

mempunyai pembuluh darah maupun limfa oleh karena itu semua nutrien dan 

oksigen diperoleh dari kapiler pada lapisan dermis.Epitel berlapis gepeng pada 
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epidermis ini tersusun oleh banyak lapis sel yang disebut keratinosit.Sel-sel ini 

secara tetap diperbarui melalui mitosis sel-sel dalam. Epidermis terdiri dari 5 

lapisan yaitu: 

a. Stratum basal (lapis basal, lapis benih) 

 Lapisan ini terletak paling dalam dan terdiri atas satu lapis sel yang 

tersusun berderet-deret di atas membran basal dan melekat pada dermis di 

bawahnya. Sel-selnya kuboid atau silindris.Intinya besar, jika dibanding ukuran 

selnya, dan sitoplasmanya basofilik. Pada lapisan ini biasanya terlihat gambaran 

mitotik sel, proliferasi selnya berfungsi untuk regenerasi epitel.Sel-sel pada 

lapisan ini bermigrasi ke arah permukaan untuk memasok sel-sel pada lapisan 

yang lebih superfisial. Pergerakan ini dipercepat oleh adalah luka, dan 

regenerasinya dalam keadaan normal cepat. 

b. Stratum Spinosum (Lapis Taju) 

 Lapisan ini terdiri atas beberapa lapis sel yang besar-besar berbentuk 

poligonal dengan inti lonjong. Sitoplasmanya kebiruan bila dilakukan pengamatan 

dengan pembesaran obyektif 45x, maka pada dinding sel yang berbatasan dengan 

sel di sebelahnya akan terlihat taju-taju yang seolah-olah menghubungkan sel 

yang satu dengan yang lainnya. Pada taju inilah terletak desmosom yang 

melekatkan sel-sel satu sama lain pada lapisan ini. Semakin ke atas bentuk sel 

semakin gepeng. 
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c. Stratum Granulosum (Lapis Berbutir) 

 Lapisan ini terdiri atas 2-4 lapis sel gepeng yang mengandung banyak 

granula basofilik yang disebut granula kerato-hialin, yang dengan mikroskop 

elektron ternyata merupakan partikel amorf tanpa membran tetapi dikelilingi 

ribosom. Mikro-filamen melekat pada permukaan granula. 

d. Stratum lusidum (lapis bening) 

 Lapisan ini dibentuk oleh 2-3 lapisan sel gepeng yang tembus cahaya, dan 

agak eosinofilik. Tidak ada inti maupun organel pada sel-sel lapisan ini sedikit 

desmosom, tetapi pada lapisan ini adhesi kurang sehingga pada sajian seringkali 

tampak garis celah yang memisahkan stratum korneum dari lapisan lain di 

bawahnya. 

e. Stratum korneum (lapis tanduk) 

 Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel-sel mati, pipih dan tidak berinti 

serta sitoplasmanya digantikan oleh keratin. Sel-sel yang paling permukaan 

merupakan sisik zat tanduk yang terdehidrasi yang selalu terkelupas (Kalangi, 

2013). 

1) Dermis  

 Menurut (Kalangi, 2013), dermis terdiri atas stratum papilaris dan stratum 

retikularis, batas antara kedua lapisan tidak tegas, serat antaranya saling menjalin. 

a. Stratum papilaris  

 Lapisan ini tersusun lebih longgar, ditandai oleh adanya papila dermis 

yang jumlahnya bervariasi antara 50-250 mm2.Jumlahnya terbanyak dan lebih 
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dalam pada daerah di mana tekanan paling besar, seperti pada telapak 

kaki.Sebagian besar papila mengandung pembuluh-pembuluh kapiler yang 

memberi nutrisi pada epitel di atasnya. Papila lainnya mengandung badan akhir 

saraf sensoris yaitu badan Meissner.Tepat di bawah epidermis serat-serat kolagen 

tersusun rapat. 

b. Stratum retikularis 

 Lapisan ini lebih tebal dan dalam. Berkas-berkas kolagen kasar dan 

sejumlah kecil serat elastin membentuk jalinan yang padat ireguler. Pada bagian 

lebih dalam, jalinan lebih terbuka, rongga-rongga di antaranya terisi jaringan 

lemak, kelenjar keringat dan sebasea, serta folikel rambut. Serat otot polos juga 

ditemukan pada tempat-tempat tertentu, seperti folikel rambut, skrotum, 

preputium, dan puting payudara. Pada kulit wajah dan leher, serat otot skelet 

menyusupi jaringan ikat pada dermis. Otot-otot ini berperan untuk ekspresi wajah. 

Lapisan retikular menyatu dengan hipodermis/fasia superfisialis di bawahnya 

yaitu jaringan ikat longgar yang banyak mengandung sel lemak. 

2) Hipidermis  

 Sebuah lapisan subkutan di bawah retikularis dermis disebut hypodermis, 

berupa jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus terorientasi 

terutama sejajar terhadap permukaan kulit, dengan beberapa di antaranya menyatu 

dengan yang dari dermis. Pada daerah tertentu, seperti punggung tangan, lapis ini 

meungkinkan gerakan kulit di atas struktur di bawahnya. Di daerah lain, serat-

serat yang masuk ke dermis lebih banyak dan kulit relatif sukar digerakkan. Sel-
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sel lemak lebih banyak daripada dalam dermis.Jumlahnya tergantung jenis 

kelamin dan keadaan gizinya. Lemak subkutan cenderung mengumpul di daerah 

tertentu. Tidak ada atau sedikit lemak ditemukan dalam jaringan subkutan kelopak 

mata atau penis, namun di abdomen, paha, dan bokong, dapat mencapai ketebalan 

3 cm atau lebih. Lapisan lemak ini disebut pannikulus adiposus (Kalangi, 2013). 

2.2.3 Fisiologi kulit 

 Menurut (Sloane, 2012) kulit memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Perlindungan 

 Kulit melindungi tubuh dari mikroorganisme, penarikan atau kehilangan 

cairan dan dari zat iritan kimia maupun mekanik. Pigmen melanin yang ada pada 

kulit memberikan perlindungan terhadap sinar ultraviolet matahari. 

2) Pengaturan suhu tubuh 

 Pembuluh darah dan kelenjar keringat dalam kulit berfungsi untuk 

mempertahankan dan mengatur suhu tubuh. 

3) Ekskresi 

Zat lemak, air dan ion-ion, seperti Na+ diekskresi melalui kelenjar-kelenjar 

pada kulit. 

4) Metabolisme 

 Melalui bantuan radiasi sinar matahariatau sinar ultra violet, proses 

sintesis vitamin D yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang, 

dimulai dari sebuah molekul precursor (dehidrokolestrol-7) yang ditemukan 

dikulit. 
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5) Komunikasi 

 Semua stimulus dari lingkungan diterima oleh kulit melalui sejumlah 

reseptor khusus yang mendeteksi sensasi yang berkaitan dengan suhu, sentuhan, 

tekanan dan nyeri dan kulit merupakan media ekspresi wajah dan reflex vaskular 

yang penting dalam komunikasi. 

2.3 Tinjauan Tentang Luka 

2.3.1 Definisi luka sayat 

 Menurut Nasution & Batubara, (2017) Luka merupakan hilang atau 

rusaknya sebagian jaringan tubuh. Keadaan ini dapat disebabkan oleh trauma 

benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, 

atau gigitan hewan. Luka merupakan suatu gangguan dari kondisi normal pada 

kulit. Ketika luka, terjadi kerusakan kesatuan atau komponen jaringan, dimana 

secara spesifik terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang (Setyoadi & 

Sartika, 2010). 

 Menurut (Ade et al., 2014) luka sayat adalah rusaknya sebagain dari 

jaringan yang ditandai dengan tepi luka berupa garis lurus beraturan. Luka adalah 

rusaknya struktur dan fungsi anatomis kulit normal akibat proses patalogis yang 

berasal dari internal dan eksternal dan mengenai organ tertentu. Luka akut dan 

kronik beresiko terkena infeksi. Luka akut memiliki serangan yang cepat dan 

penyembuhannya dapat diprediksi. Contoh luka akut adalah luka jahit karena 

pembedahan, luka trauma dan luka lecet (Sinaga & Tarigan, 2012). 
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2.3.2 Penyembuhan Luka 

 Menurut (Kalangi, 2013) Penyembuhan luka adalah suatu proses dinamik 

kompleks yang menghasilkan pemulihan terhadap kontinuitas anatomik dan 

fungsi jaringan setelah terjadi perlukaan. Proses penyembuhan luka merupakan 

proses yang kompleks, memerlukan antimikroba dan antiinflamasi, juga 

memerlukan mekanisme antioksidatif dan pendukung regenerasi serta proliferasi 

sel dalam sintesis sel protein dan kolagen (Nasution dan Batubara 2017). Menurut 

Baroroh (2011) ada beberapa tahap proses pengembuhan luka terbagi yaitu: 

1. Vascular Response  

 Beberapa detik setelah terjadinya luka pada tipe apapun, respon tubuh 

dengan penyempitan pembuluh darah (kontraksi) untuk menghambat pendarahan 

dan mengurangi pajanan terhadap bakteri. Pada saat yang sama, protein 

membentuk jaringan fibrosa untuk menutup luka. Ketika trombosit bersama 

protein menutup luka, luka menjadi lengket dan lemb membentuk fibrin. Setelah 

10-30 menit setelah terjadinya luka, pembuluh darah melebar karena serotonin 

yang dihasilkan trombosit. Plasma darah mengaliri luka dan melawan toxin yang 

dihasilkan microorganisme, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk 

penyembuhan luka dan membawa agen fagosit untuk melawan bakteri maupun 

jaringagan yang rusak. 

2. Inflamasi 



23 
 

 Bagian luka akan menjadi hangat dan merah karen aprose fagositosis. Fase 

inflamasi terjadi 4-6 hari seteah injury. Tujuan inflamasi untuk membatasi efek 

bakteri dengan menetralkan toksin dan penyebaran bakteri. 

3. Proliferasi  

 Penumpukan deposit kolagen pada luka, angiogenesis (pembentukan 

pembuluh darah baru), proliferasi dan pengecilan lebar luka. Fase ini berhenti 2 

mgg setelah terjadinya luka, tetapi proses ini tetap berlangsung lambat 1- 2 tahun. 

Fibroblast mensistesis kolagen dan menumbuhkan sel baru. Miofibroblas 

menyebabkan luka menyempit, bila tidak terjadi penyempitan akan terjadi 

kematian sel. Contohnya jika terjadi scar atau kontraktur. Epitelisasi adalah 

perpindahan sel epitel dari area sekitar folikel rambut ke area luka. Perpingahan 

tersebut terbatas 3 cm. Epitelisai akan lebih cepat jika luka dalam keadaan 

lembab. 

4. Maturasi atau rekontruksi  

 Fase terakhir penyembuhan dengan remodelling scar yang terjadi. 

Biasanya terjadi selam asetahun atau lebih seteleh luka tertutup. Selama fase ini 

fibrin di bentuk ulang, pembuluh darah menghilang dan jaringan memerkuat 

susunananya. Remodeling ini mencakup sintesis dan pemecahan kolagen. Proses 

penyembuhan luka dapat dilihat pada Gambar 2.6 
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Gambar 2.5 Proses penyembuhan luka  

(Sumber  : Kalangi, 2013) 

 

2.3.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka 

 Menurut Baroroh (2011) faktor- factor yang Mempengaruhi Luka adalah 

sebagai berikut:  

1)  Usia 

 Anak dan dewasa penyembuhannya lebih cepat daripada orang tua. Orang 

tua lebih sering terkena penyakit kronis, penurunan fungsi hati dapat mengganggu 

sintesis dari faktor pembekuan darah. 

2) Nutrisi 

 Penyembuhan menempatkan penambahan pemakaian pada tubuh. Klien 

memerlukan diit kaya protein, karbohidrat, lemak, vitamin C dan A, dan mineral 

seperti Fe, Zn. Klien kurang nutrisi memerlukan waktu untuk memperbaiki status 

nutrisi mereka setelah pembedahan jika mungkin. Klien yang gemuk 
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meningkatkan resiko infeksi luka dan penyembuhan lama karena supply darah 

jaringan adipose tidak adekuat. 

3) Infeksi 

 Infeksi luka menghambat penyembuhan pada luka. Bakteri merupakan 

sumber penyebab infeksi. Sirkulasi (hipovolemia) dan oksigenasi sejumlah 

kondisi fisik dapat mempengaruhi penyembuhan luka. Adanya sejumlah besar 

lemak subkutan dan jaringan lemak (yang memiliki sedikit pembuluh darah).Pada 

orang-orang yang gemuk penyembuhan luka lambat karena jaringan lemak lebih 

sulit menyatu, lebih mudah infeksi, dan lama untuk sembuh. Aliran darah dapat 

terganggu pada orang dewasa dan pada orang yang menderita gangguan pembuluh 

darah perifer, hipertensi atau diabetes millitus. Oksigenasi jaringan menurun pada 

orang yang menderita anemia atau gangguan pernapasan kronik pada perokok. 

Kurangnya volume darah akan mengakibatkan vasokonstriksi dan menurunnya 

ketersediaan oksigen dan nutrisi untuk penyembuhan luka. 

4) Hematoma  

  Hematoma merupakan bekuan darah.Seringkali darah pada luka secara 

bertahap diabsorbsi oleh tubuh masuk kedalam sirkulasi. Tetapi jika terdapat 

bekuan yang besar hal tersebut memerlukan waktu untuk dapat diabsorbsi tubuh, 

sehingga menghambat proses penyembuhan luka. 

5) Benda asing  

 Benda asing seperti pasir atau mikroorganisme akan menyebabkan 

terbentuknya suatu abses sebelum benda tersebut diangkat. Abses ini timbul dari 
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serum, fibrin, jaringan sel mati dan lekosit (sel darah merah), yang membentuk 

suatu cairan yang kental yang disebut dengan nanah. 

6) Iskemia 

  Iskemia merupakan suatu keadaan dimana terdapat penurunan suplai darah 

pada bagian tubuh akibat dari obstruksi dari aliran darah. Hal ini dapat terjadi 

akibat dari balutan pada luka terlalu ketat. Dapat juga terjadi akibat faktor internal 

yaitu adanya obstruksi pada pembuluh darah itu sendiri. 

7)  Diabetes 

 Hambatan terhadap sekresi insulin mengakibatkan peningkatan gula darah, 

nutrisi tidak dapat masuk ke dalam sel. Akibat hal tersebut juga akan terjadi 

penurunan protein-kalori tubuh. 

8)  Keadaan Luka  

 Keadaan khusus dari luka mempengaruhi kecepatan dan efektifitas 

penyembuhan luka. Beberapa luka dapat gagal untuk menyatu. 

9) Obat 

 Obat anti inflamasi (seperti steroid dan aspirin), heparin dan anti 

neoplasmik mempengaruhi penyembuhan luka. Penggunaan antibiotik yang lama 

dapat membuat seseorang rentan terhadap infeksi luka. 

2.4 Tinjauan Tentang Tikus 

 Pada penelitian ini hewan yang digunakan sebagai hewan percobaan 

adalah tikus putih jantan, hal ini dikarenaka tikus putih dapat memberikan hasil 
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penelitian yang lebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh adanya siklus 

menstruasi dan kehamilan seperti tikus betina (Akbar, 2010) 

 Hewan percobaan yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah adalah 

tikus. Tikus putih (Rattus norvegicus) telah diketahui sifat-sifatnya secara 

sempurna, mudah dipelihara, dan merupakan hewan yang relatif sehat dan cocok 

untuk berbagai penelitian. Morfologi Rattus norvegicus antara lain memiliki berat 

150-600 gram, hidung tumpul dan badan besar dengan panjang 18-25 cm, kepala 

dan badan lebih pendek dari ekornya, serta telinga relatif kecil dan tidak lebih dari 

20-23 mm (Akbar, 2010). 

 Tikus yang digunakan adalah tikus berjenis kelamin jantan berumur 

kurang lebih 2 bulan. Tikus dengan jenis kelamin betina tidak digunakan karena 

kondisi hormonal yang sangat berfluktuasi pada saat mulai beranjak dewasa, 

sehingga dikhawatirkan akan memberikan respon yang berbeda dan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian tikus putih ini mempunyai daya tahan terhadap 

penyakit dan cukup agresif dibandingkan dengan galur lainnya. 

 Menurut Hubrecht dan Kirkwood (2010) dalam (Zahriani, 2017)  kondisi 

optimal tikus di laboratorium adalah sebagai berilut: 

a. Kadang tikus harus cukup kuat tidak mudah rusak, mudah dibersikan (satu 

kali seminggu), mudah dipasang lagi, hewan tidak mudah lepas, tahan gigitan 

dan tanpak jelas dari luar. Alas tempat tidur harus mudah menyerap air pada 

umumnya dipakai serbuk gergaji atau sekam padi. 
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b. Menciptakan suasana lingkugan yang stabil dan sesuai dengan keperluan 

fisiologi tikus (suhu, kelembaban dan kecepatan pertukaran udara yang 

ekstrim harus dihindari). Suhu ruang yang baik sekitar 20-22°C, sedangkan 

kelembaban udara sekitar 50%. 

c. Untuk tikus  dengan berat badan 200-300 gram luas lantai tiap elor tikus  

adalah 600 cm2, tingg 20cm. jumlah maksimal tikus perkandang adalah 3 

ekor. 

d. Transportasi jarak jauh sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan stress 

pada tikus. 

2.4.1 Klasifikasi Tikus Putih 

 Menurut Akbar (2010) klasifikasi tikus putih adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia  

Filum  : Chordata  

Kelas   : Mamalia  

Ordo  : Rodensia  

Famili  : Muridae  

Genus   : Rattus 

Spesies : Rattus norvegicus 

 

Gambar tikus putih disajikan pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Tikus putih (Rattus novergicus) 

(Sumber dokumentasi pribadi) 
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2.5 Tinjauan Tentang Gel 

 Menurut (Cetika et al., 2015) gel merupakan sediaan semipadat yang 

jernih, tembus cahaya dan mengandung zat aktif. Gel adalah sediaan semipadat 

yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau 

molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Sediaan gel dipilih 

karena mudah mengering, membentuk lapisan film yang mudah dicuci dan 

memberikan rasa dingin dikulit (Sayuti, 2015). Gel mempunyai sipat yang 

menyejukan, melembabkan, mudah penggunaanya, mudah berpenetrasi pada kulit 

sehingga memberikan efek yang menyembuhkan (Mursyid, 2015) 

2.5.1 Proses Pembuatan Gel 

 Pada penelitian ini dibuat sedianan gel dengan kosentrasi ekstrak yaitu 5%, 

10%, 15% dan 20%. Bahan yang diperlukan disiapkan kemudian bahan ditimbang 

dengan formulasi yang ada. Ekstrak dengan konsentrasi 10% dilarutkan dalam 

sebagian air kemudian dipanaskan dengan suhu 50°C, ditambahkan Na-CMC dan 

diaduk hingga homogen. Ditambahkan gliserin, propilenglikol dan air dengan 

pengadukan secara kontiniyu hingga terbentuk gel. Gel yang telah terbentuk 

kemudian disimpan ditempat yang gelapdan dingin selama semalam. Prosedur ini 

juga sama dilakukan pada ekstrak 10%, 15% dan 20%  (Oppono et al., 2014) 
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2.5.2 Evaluasi Sediaan Ge 

1. Uji Organoleptik 

2. Uji organoleptic dilkukan untuk melihat tampilan fikik sedian dengan cara 

melakukan pengamatan terhadap bentuk warna bau dari sediaan yang telah di 

buat (Adnan, 2016).  

3. Uji Homogenitas  

 Uji ini dilakukan untuk melihat apakah sediaan yang telah di buat 

homogen atau tidak. Caranya adalah gel dioleskan pada kaca trasparan dimana 

sediaan diambil 3 bagian yaitu atas, tengah dan bawah.Homogenitas ditunjukan 

dengan tidak adanya butiran kasar (Mappa et al.,2013). 

4.  Pengujian pH 

 Pengujian pH dilakukan dengan mengunakan kertas pH universal yang 

dicelupkan kedalam sampel gel yang telah diencerkan perubahan warna yang 

tejadi dicocokan dengan standar warna Ph universal (Mauliana & Sugihartini, 

2015). 

5. Uji Daya Sebar 

 Pada uji ini dilakukan untuk menjalin pemerataan gel saat diaplikasikan 

pada kulit. Sediaan sebanya 0.5 g ditimbang dan diletakan ditegah kaca bulat 

berskala. Diatas gel diletakan kaca bulat lain atau bahan transparan lain atau 

pemberat sehingga berat kaca dan pemberat 150 g didiamkan 1 menit, kemudian 

dicatat diameter penyebarannya (Mappa et al., 2013). 
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6. Uji konsistensi 

 Pada uji dilakukan untuk mengetahui stabilitas sediaan gel yang dibuat 

dengan cara mengamati perubahan konsistensi sediaan setelah disentrifugasi. Uji 

ini dilakukan dengan cara mekanik dengan menggunakan sentrifugator dengan 

sediaan sentrifugasi pada kecepatan 3800 rpm selama 5 jam. Perubahan fisik yang 

diamati adalah pemisahan atau bleeding antara bahan pembentuk gel dan 

pembawanya yaitu air (Djajadisastra et al., 2009). 

2.6 Sumber Belajar 

2.6.1 Pengertian Sumber Belajar 

 Sumber belajar merupakan semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, 

teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan 

belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya.Sumber belajar juga dapat 

diperoleh dari sekitar kita, disamping itu lingkungan juga dapat digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar (Supriadi, 2015). Menurut Lilawati (2017) Sumber 

belajar merupakan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan agar tujuan belajar dapat tercapai. 

2.6.2 Cara Pemilihan Sumber Belajar 

Pemilihan sumber belajar dilakukan dengan berbagai kreteria. Menurut 

Sudjana & Rivai (2007 kriteria sumber belajar yang harus diperhatikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Ekonomis (tidak harus berpatok pada harga yang mahal) 

2. Praktis (Tidak memerlukan pengelolahan yang rumit, sulit dan langka) 
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3. Mudah (dekat dan tersedia di lingkungan sekitar) 

4. Fleksibel (dapat dimanfaatkan untuk tujuan isntruksional ) 

5. Sesuai dengan tujuan (mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat 

membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa) 

 Selain kriteria umum tersebut, dalam memilih sumber belajar juga perlu 

diperhatikan kriteria tujuannya. Menurut Sudjana & Rivai, dalam badriyah (2010), 

kriteria pemilihan sumber belajar berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dibagi 

atas: 

1. Sumber belajar untuk memotivasi 

 Sumber belajar untuk memotivasi berguna untuk tujuan memotivasi siswa 

terhadap mata pelajaran yang dibirikan. Contoh memanfaatkan gambar-gambar 

menarik, dan wisata. 

2. Sumber  belajar untuk pengajaran  

 Sumber belajar untuk pengajaran bertujuan untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru untuk memperluas bahan 

pengajaran, melengkapi kekurangan bahan, dan sebagai kerangka bahan 

sistematis. 

3. Sumber belajar untuk penelitian  

  Sumber belajar untuk penelitian merupakan bentuk yang dapat 

diobservasi, dianalisis, dan dicatat secara telit. Sumber belajar didapatkan secara 

langsung di lingkungan atau di tengah masyarakat. 

4. Sumber belajar untuk memecahkan masalah  
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  Sumber belajar untuk memecahlan masalah memiliki ciri yang harus 

diperhatikan, misalnya sebelum memulai memecahkan masalah perlu diketahui 

terlebih dahulu apakah masalah yang dapat dihadapi sudah cukup jelas sehingga 

nantinya dapat diperoleh sumber belajar yang tepat. 

5. Sumber belajar untuk prestasi  

 Sumber belajar ini lebih ditekankan kepada metode atau strategi untuk 

penyampaian pesan. Fungsi sumber belajar ini sebagai metode teknik atau strategi 

Jadi, sumber belajar ini merupakan perantara dari pesan siswa. 

2.6.3 Jenis Jenis Sumber Belajar 

 Adapun macam-macam sumber belajar menurut Siregar dalam Lilawati 

Jenny (2017) adalah sebagai berikut: 

1. Pesan (message) merupakan informasi yang disampaikan dalam bentuk ide, 

makna, dan fakta. 

2. Manusia (people) merupakan orang-orang yang bertindak sebagai penyimpan, 

pengolah dan penyalur pesan. 

3. Bahan media software (materials) merupakan perangkat lunak yang biasanya 

berisi pesan. 

4. Peralatan hardware (device) merupakan perangkat keras yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang terdapat dalam bahan. 

5. Teknik (technique) merupakan prosedur atau langkah-langkah tertentu dalam 

menggunakan bahan, peralatan, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan 

pesan,  
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6. Latar (setting) merupakan lingkungan dimana pesan itu diterima oleh 

pembelajar. 

2.3.4 Fungsi Sumber Belajar 

Sumber belajar memiliki fungsi agar dapat dimanfaatkan dalam sebaik-

baiknya. Menurut Sudjana & Rivai, (2007) sumber belajar dapat difungsikan 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan produktivitas dengan jalan memungkinkan kemungkinan 

mempercepat laju belajar dan dapat membantu guru untuk menggunakan waktu 

secara lebih baik 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang memiliki sifat lebih individual 

3. Memberikan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran 

dengan cara yang lebih sistematis 

4. Memungkinkan belajar seketika dengan memberikan pengetahuan yang 

bersifat langsung; 

5. Memungkinkan penyajian pembelajaran lebih luas. 

2.4.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

 Pemanfaatan berbagai sumber belajar merupakan upaya pemecahan 

masalah belajar. Peran teknologi pendidikan sebagai pemecahan masalah belajar 

dapat terjadi dalam bentuk sumber belajar yang dirancang, dipilih dan/atau 

dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Sumber belajar adalah semua sumber 

seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik 
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sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapat meningkatkan kualitas 

belajarnya.  

 Menurut Djohar dalam Munifah, (2012) pemanfaatan hasil penelitian 

sebagai sumber belajar yang ideal harus memenuhi beberapa kriteria sebagai 

berikut:  

1. Kejelasan potensi: ketersedian objek pembelajaran dan permasalahan yang 

dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan konsep-konsep dari hasil 

penelitian yang dilaksanakan. 

2. Kesesuaian dengan tujuan belajar: memiliki kesesuaian dengan kompetensi 

dasar (KD) pembelajarn.  

3. Kejelasan sasaran: terdiri dari objek dan subjek penelitian. 

4. Kejelasan informasi: terdapat 2 aspek yaitu proses maupun produk penelitian 

yang telah disesuaikan dengan kurikulum. 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi: perlu adanya prosedur kerja dalam melakukan 

penelitian. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan: berupa proses dan produk penelitian 

yang berdasarkan aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi. 
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2.4 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemanfaatan tanaman tradisional sebagai 

penyembuhan luka  

 Studi literatur terkait tanaman obat (pacar kuku) 

yang dapat dimanfaatkan untuk proses 

penyembuhan luka  

Kandungan senyawa aktif 

Pacar kuku 

Flavonoid Tanin   

Berfungsi 

membentuk 

kolagen salah satu 

protein yang 

berperan dalam 

penyembuhan luka 

Berfungsi sebagai 

antibakteri 

Berfungsi sebagai 

anntiinflamasi 

sehingga dapat 

mengurangi 

peradanganm. 

Saponin  

Fase Inflamasi 

Fase Ploriferasi 

Fase ploriferasi 

Dimafaatkan sebagai sumber 

belajar Biologi SMA materi 

timgkat keanekaragaman hayati 

Indonesia  

Luka Sembuh 

Luka Sembuh 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas hipotesis penelitian ini adalah : 

1. Terdapat pengaruh pemberian berbagai konsentrasi gel ekstrak daun pacar

kuku (Lawsonia inermis l.) terhadap penyembuhan luku sayat pada tikus

putih (Rattus nourvegicus)?

2. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber dalam

pembelajaran Biologi SMA kelas X IPA pada materi “Tingkat

Keanekaragaman Hayati Di Indonesia” KD 3.2


