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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keanekaragaman jenis tumbuhan obat yang terdapat di kawasan hutan 

Indonesia sangat tinggi, dari 30 ribu tumbuhan yang tersebar pada berbagai tipe 

ekosistem hutan di Indonesia, berdasarkan penelitian laboratorium kimia farma, 

terdapat 1.000 simplisia tumbuhan yang berkhasiat mencegah dan mengobati 

penyakit, karena itu dengan melimpahnya keanekaragaman hayati tersebut 

Indonesia berpeluang besar untuk menjadi produsen obat tradisional. Dalam hal 

ini pemerintah terus menggalangkan penelitian tumbuhan obat agar penelitian itu 

bisa dikembangkan secara lebih intensif untuk pelayanan kesehatan masyarakat. 

Meskipun penelitian itu masih terbatas pada uji praklinik untuk melihat 

mekanisme efek, baik itu secara in vivo pada hewan uji maupun secara in vitro 

(James, 2010). 

Luka adalah suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan kulit, yang 

dapat menyebabkan terganggunya fungsi tubuh sehingga dapat mengganggu 

aktifitas (Pongsipulung et al, 2012). Luka sering sekali terjadi dalam aktivitas 

sehari-hari misalnya luka karena zat kimia, luka termis, dan luka mekanis 

(Damayanti dkk, 2012). Selanjutnya tubuh memiliki penyembuhan luka tanpa 

pertolongan dari luar yaitu berjalan secara alami, namun terkadang diperlukan 

penanganan khusus pada luka untuk mempercepat proses penyembuhan luka 

seperti halnya menggunakan pembersih luka atau obat-obatan seperti povidone 

iodin yang telah banyak digunakan secara umum.  



2 
 

 
 

Proses penyembuhan luka terdiri dari berbagai proses yang kompleks 

untuk mengembalikan integritas jaringan dan peristiwa biokimia yang mengarah 

ke pembentukan ulang integritas struktural dan fungsional dengan mendapatkan 

kembali kekuatan dari cedera jaringan seluler. Selama proses ini terjadi 

pembekuan darah, respon inflamasi akut dan kronis terhadap cidera, tahap ini 

dimulai saat terjadinya luka, tahap deuktif terjadi pembersihan jaringan yang mati 

oleh leukosit polimorfonuklear, proliferatif pada tahap ini pembuluh darah baru 

diperkuat oleh jaringan ikat dan menginfiltrasi luka, maturasi  pada tahap ini 

terjadi reepitelasi, kontraksi luka dan organisasi jaringan luka (Panda et al, 2010). 

Menurut Vital & Rivera, (2009) dalam Yenti dkk, (2011) salah satu 

tumbuhan yang berkahsiat obat yang tidak begitu dikenal oleh masyarakat adalah 

kirinyuh (Chromolaena odorata L.) atau lebih dikenal dengan nama kirinyuh, 

merupakan salah satu jenis tumbuhan dari family Astraceae. Secara tradisional 

daun muda kirinyuh (Chromolaena odorata L.)  dapat digunakan sebagai obat 

dalam penyembuhan luka, obat kumur, untuk pengobatan sakit pada tenggorokan, 

obat batuk, obat malaria, antimikroba, sakit kepala, antidiare, astringen, 

antispasmodik, antihipertensi, anti imflamasi dan diuretik, terutama untuk 

keperluan eksternal seperti dalam luka, infeksi kulit, dan radang. Studi telah 

menunjukkan bahwa ekstrak daun memiliki antioksidan, anti-inflamasi, analgesik, 

anti-mikroba, sitoprotektif (Ling et al, 2007 dalam Vaisakh & Pandey, 2012). 

Kirinyuh (Chromolaena odorata L.) dianggap sebagai spesies tumbuhan 

yang invasif di daerah tropis dan subtropis di dunia, meskipun dianggap demikian 

tetapi tumbuhan ini memiliki potensi kegunaan medis (Ling et al, 2010 dalam 
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Nudo et al, 2012). Daunnya mengandung beberapa senyawa utama seperti tannin, 

fenol, flavonoid, saponin dan steroid. Minyak essensial dari daun kirinyuh 

memiliki kandungan α pinene, cadinene, camphora, limonene, β-caryophyllene 

dan candinol isomer (Benjamin, 1987 dalam Yenti dkk, 2011).  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afrianti dkk, (2010) 

dalam Yanti dkk, (2011) ekstrak daun kirinyuh (Chromolaena odorata L.) dengan 

etanol dalam bentuk krim, dapat memberikan efek penyembuhan luka pada 

mencit jantan dengan konsentrasi 2.5% 5% dan 10% sebagai kontrol dan 

pembanding, hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun kirinyuh 

konsentrasi 10% memberikan efek penyembuhan luka lebih cepat dibandingkan 

dengan konsentrasi lain. Penggunaan tumbuhan kirinyuh sebagai obat luka 

berkaitan dengan takaran baku dalam penggunaan konsentrasi yang diambil secara 

bertahap dalam pembutan larutan. Konsentrasi merupakan istilah umum untuk 

menyatakan banyaknya bagian zat terlarut dan pelarut yang terdapat dalam 

larutan. Konsentrasi larutan dinyatakan dengan istilah larutan pekat (concentrated) 

dan encer (dilute). Biasanya, istilah pekat dan encer digunakan untuk 

membandingkan konsentrasi dua atau lebih larutan. Jadi semakin tinggi 

konsentrasi yang digunakan maka akan semakin tinggi pula jumlah zat terlarutnya 

(pekat), tetapi sebaliknya semakin rendah konsentrasi yang digunakan maka akan 

semakin rendah pula jumlah zat terlarut (encer) pada suatu larutan. 

Sebagai alternatif pemanfaatan obat tradisional dalam penyembuhan luka 

sayat dengan cara penggunaan bahan aktif dari daun kirinyuh, sehingga 

penggunaan obat sintetik dapat dikurangi. Selain itu juga hasil dari penelitian ini 
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diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai modul belajar biologi di sekolah terutama 

dalam materi keanekaragaman hayati. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka beragam kekayan tumbuhan yang 

dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai ilmu pengetahuan sekaligus 

sebagai buku non teks pelajaran.  Maka dari latar belakang diatas maka penulis 

penulis mengangkat judul “Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Daun Kirinyuh 

(Chromolaena odorata L.) terhadap Panjang Luka Sayat pada Tikus Putih 

(Rattus norvegicus) secara In Vitro sebagai Buku Nonteks Pelajaran”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maslah penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh ekstrak daun kirinyuh (Chromolaena odorata L.) 

terhadap panjang luka sayat pada tikus putih (Rattus norvegicus)? 

2. Pada konsentrasi berapakah ekstrak daun kirinyuh (Chromolaena odorata L.) 

memiliki pengaruh terhadap panjang luka sayat pada tikus putih (Rattus 

norvegicus)? 

3. Bagaimana hasil penelitian ini dikembangkan menjadi Buku Nonteks 

Pelajaran? 

1.3 Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun kirinyuh (Chromolaena odorata 

L.) terhadap panjang luka sayat pada tikus putih (Rattus norvegicus). 
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2. Untuk mengetahui pada konsentrasi berapakah ekstrak daun kirinyuh 

(Chromolaena odorata L.) dapat mempengaruhi panjang luka sayat pada 

tikus putih (Rattus norvegicus). 

3. Membuat hasil penelitian berupa buku non teks pelajaran 

1.4 Manfaat Penelitian  

Diharapkan penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian 

selanjutnya tentang tumbuhan kirinyuh, serta menambah khasanah kajian ilmiah 

dalam pengembangan buku nonteks pelajaran sebagai media pembelajaran pada 

dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis   

a. Bagi Peneliti  

Dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama 

menempuh program studi pendidikan biologi, serta menambah wawasan 

dan pengalaman dalam bidang penelitian biologi khususnya untuk materi 

keanekaragaman hayati.  

b. Bagi Institusi  

Dapat menambah referensi penelitian mengenai keanekaragam hayati 

dan penyembuhan luka. Dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan 

bidang penelitian Program Studi Pendidikan Biologi dan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. 
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c. Bagi Masyarakat  

Dapat memberikan informasi mengenai manfaat pengobatan dengan 

daun Kirinyuh untuk luka sayat. Serta menjadi rujukan ilmiah dalam 

pemanfaatan daun kirinyuh sebagai tanaman obat.  

1.5 Batasan Penelitian  

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Peneliti hanya meneliti pengaruh kirinyuh (Chromolaena odorata L.) terhadap 

panjang luka sayat pada tikus percobaan. 

2. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah daun muda kirinyuh (Chromolaena 

odorata L.). katagori daun muda yang dipakai adalah daun yang berada 2-3 daun 

dibawah apeks pucuk ditandai dengan perkembangan primodial secara progresif 

yang lebih besar dan berwarna lebih hijau.  

3. Konsentrasi ekstrak yang digunakan hanya terbatas 7,5%, 10% dan 12,5%. 

4. Luka yang dijadikan sampel penelitian adalah luka sayat yang sengaja dibuat 

dipunggung dengan lebar ±2 cm dengan kedalaman ±2 mm dengan 

menggunakan penggaris. 

5. Kriteria penyembuhan luka terbatas sampai terdapat pengurangan panjang 

luka sayat dengan kriteria: warna pada luka dan sekitarnya, endema jaringan 

sekitar luka, granulasi jaringan pada luka, dan panjang luka (cm). 
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6. Hewan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih dengan 

kelamin jantan yang berumur 2 bulan dengan bobot antara 200-300 gram dari 

galur wistar. 

7. Buku non teks yang dibuat terbatas pada materi penelitian. 

1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian, maka istilah-istilah penting dalam 

penelitian ini didefinisikan sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah suatu keadaan ada hubungan timbal balik, atau hubungan 

sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi. 

Dua hal ini adalah pengaruh berupa daya yang bisa memicu sesuatu, 

menjadikan sesuatu berubah. Maka jika salah satu yang disebut pengaruh 

tersebut berubah, maka akan ada akibat yang ditimbulkan (KBBI, 2015). 

2. Ekstrak adalah sediaan sari pekat, kering, dan kental tumbuh-tumbuhan yang di 

peroleh melalui suatu metoda operasi yang digunakan dalam proses pemisahan 

suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya (Sudewo, 2009).  

3. Konsentrasi adalah ukuran yang menggambarkan banyaknya zat di dalam suatu 

campuran dibagi dengan volume total campuran tersebut. Istilah konsentrasi 

dapat diterapkan untuk semua jenis campuran, tetapi paling sering digunakan 

untuk menggambarkan jumlah zat terlarut di dalam larutan (Fried & 

Hademenos, 2007). 

4. Tumbuhan kirinyuh (Chromolaena Odorata L.) adalah tumbuhan liar lebih 

dikenal dengan tumbuhan pengganggu (gulma) tumbuhan ini termasuk dalam 

familia Astraceae, spesies Chromolaena odorata L. (Thamrin et al, 2013). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Larutan
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5. Luka Sayat adalah suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan tubuh, yang 

dapat menyebabkan terganggunya fungsi tubuh yang diakibatkan oleh benda 

tajam (Damayanti et al, 2015). 

6. In Vitro adalah istilah yang dipakai dalam biologi untuk percobaan yang 

dilakukan dalam lingkungan terkontrol seperti laboratorium (Anonimous, 

2015). 

7. Penyembuhan luka adalah peristiwa seluler dan biokimia yang melewati fase-

fase seperti respon inflamsi, deduktif, proliferasi dan fase maturasi. Dalam 

peristiwa tersebut setiap fase-fase penyembuhan saling tumpang tindih dengan 

durasi dari setiap fase serta waktu untuk penyembuhan (Marison, 2004). 

8. Buku nonteks pelajaran adalah buku-buku berisi materi pendukung, pelengkap, 

dan penunjang buku teks pelajaran yang berfungsi sebagai bahan pengayaan, 

referensi, atau panduan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan 

menggunakan penyajian yang longgar, kreatif, dan inovatif serta dapat 

dimanfaatkan oleh pembaca lintas jenjang dan tingkatan kelas atau pembaca 

umum  (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005:3). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Laboratorium

