
   
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

            Sistem semi padat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik 

yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan disebut sebagai gel (Danimayostu, 

Shofiana, & Permatasari, 2017). Gel dipilih sebagai pembawa dalam obat luka 

karena memiliki kemampuan  menyerap dan menyebarkan obat dengan baik, tidak 

menghambat fungsi rambat secara fisiologis, memiliki efek dingin, jernih, mudah 

dicuci dan stabil sehingga menjadikan gel sebagai pembawa dalam obat luka 

(Desiyana, Husni, & Zhafira, 2016). Berdasarkan penelitian Wardiah (2015) 

bahwa sediaan gel paling stabil dibandingkan dengan sediaan krim dan salep. Gel 

dalam proses pembuatannya melibatkan Na-CMC, Propilen glikol, dan gliserin 

(Desiyana et al., 2016). 

           Tahap rusaknya atau menghilangnya beberapa jaringan tubuh yang secara 

khusus terdiri dari substansi jaringan yang hilang atau rusak disebut luka 

(Aponno, Yamlean, & Supriati, 2014). Efek yang terjadi ketika luka adalah 

hilangnya keseluruhan atau sebagian fungsi organ, respon setres simpatis,  

pendarahan dan pembekuan darah, kontaminasi bakteri, dan kematian sel. 

Berdasarkan mekanisme cedera, luka terdiri dari luka insisi atau luka sayat, luka 

kontusi, luka laserasi atau luka tusuk (Rahmawati, 2014).  

           Luka karena objek benda tajam seperti pisau, pedang, silet, kaca dan kapak 

tajam dapat menyebab luka sayat. Luka sayat mempunyai ciri-ciri diantaranya 

tergolong luka terbuka, terasa nyeri, dan panjang luka lebih besar dari pada 



2 
 

dalamnya luka (Berman, 2009). Luka sayat pada jaringan yang rusak dapat 

kembali normal karena mengalami proses penyembuhan luka.  

         Proses penyembuhan luka berlangsung dengan sendirinya sebagai respon 

fisiologi tubuh dengan tiga tahap antara lain; tahap atau fase inflamasi, fase 

proliferasi, dan fase remodeling. Menurut Ferdinandez, M. K., Dada, I. K. A., & 

Damriyasa (2013) bahwa komponen Kolagen, angiogenesis dan granulasi adalah 

komponen yang berperan penting pada tahap penyembuhan luka. Pada proses 

penyembuhan luka terdapat elemen penting yaitu pembentukan pembuluh darah 

yang baru atau disebut angiogenesis. 

           Untuk mempercepat tahap penyembuhan luka masyarakat menggunakan 

obat modern seperti povidone iodine. Obat modern tersebut termasuk  salah satu 

untuk mengobati luka yang tergolong kimiawi yang mempunyai efek antimikroba, 

membuat lingkungan menjadi lembab, dan bisa membantu proses pembentukan 

pembuluh darah yang baru. Penggunaan obat kimia ini bisa mencegah inflamasi 

akan tetapi pada percobaan kultur sel secara in vitro, 10% povidone iodin 

menmperlambat tumbuhnya fibroblas (Suarni & Prameswarie, 2015), sehingga 

dibutuhkan alternatif yang dapat menyembuhkan luka yaitu daun belimbing 

Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) (Wardani & Adrianta, 2018).  

          Daun belimbing wuluh termasuk salah satu jenis tanaman yang mudah 

dijumpai baik tumbuh secara liar maupun di tanam. Meskipun demikian 

belimbing wuluh masih jarang dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan terutama 

dalam penyembuhan luka. Belimbing wuluh mengandung senyawa kimia yang 

dapat berperan dalam proses penyembuhan luka diantaranya adalah flavonoid, 
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saponin, tanin, triterpenoid dan vitamin c. Flavonoid berfungsi sebagai agen 

antiinflamasi, antioksidan, mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh 

darah, melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, serta membantu 

mengurangi rasa sakit jika terjadi pembengkakan atau perdarahan, selain itu, 

Flavonoid juga berperan sebagai antimikroba yang dapat mempercepat proses 

penyembuhan luka. Senyawa lainnya yaitu senyawa tanin berperan sebagai 

adstringen yang dapat mengecilkan pori-pori kulit, menghentikan eksudat dan 

pendarahan ringan. Manurut Wardani & Adrianata (2018) bahwa senyawa 

saponin berfungsi untuk antiseptik berperan dalam membunuh kuman atau 

menghalang tumbuhnya mikroorganisme yang bisa muncul di luka yang membuat 

luka tidak infeksi berat, di samping itu sanyawa saponin dapat merangsang 

terbentuknya sel epitel baru dan mendukung tahap re-epitelisasi, karena semakin 

cepat tahap re-epitelisasi maka semakin cepat pula tahap luka sembuh. 

           Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Adrianta (2018) 

menyatakan bahwa daun belimbing wuluh yang diolah dalam bentuk ekstrak 

dengan dosis 200 mg/Kg BB terbukti dapat menyembuhkan luka sayat. hal   

tersebut disebabkan karena daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) 

mengandung metabolit sekunder seperti vitamin C, saponin, flavonoid dan tanim 

yang dapat menyembuhkan luka. Berdasarkan hasil penelitian serta kandungan 

metabolit sekunder daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) tersebut perlu 

diteliti pengaruh pemberian gel daun belimbing wuluh dalam menyembuhkan 

luka sayat.  
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             Untuk mendukung proses pencapaian tujuan pembelajaran dan membantu 

menambah pengetahuan peseta didik maka diperlukan sumber belajar yang dapat  

mendukung proses tersebut. Menurut Nurrohman (2015) sumber belajar yang 

diperlukan harus memenuhi syarat seperti kejelasan potensi, kejelasan tujuan 

pembelajaran, ketepatan sasaran, kejelasan informasi, kejelasan pedoman 

eksplorasi, serta kejelasan perolehan. Oleh karena itu hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumber belajar yang memenuhi syarat di atas untuk 

dapat mendukung proses tujuan pembelajaran dan membantu menambah 

pengetahuan peserta didik serta untuk mendukung kegiatan belajar mengajar 

antara pendidik dan peserta didik yang sesuai dengan materi kelas XI tentang 

pembekuan darah, karena penggunaan sumber belajar untuk materi pembekuan 

darah dalam kegiatan belajar mengajar masih sedikit sehingga dibutuhkan sumber 

belajar yang dapat memudahkan pendidik dan peserta didik dalam mempelajari 

materi pembekuan darah tersebut selama proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung.   

          Penelitian yang membahas terkait pengaruh pemberian ekstrak daun 

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) pada penyembuhan luka sayat pada 

mencit jantan (Mus musculus L.) sudah diteliti, akan tetapi dibutuhkan sediaan 

dalam bentuk lain yaitu gel yang memiliki kemampuan pelepasan obat dan 

penyebaran obat yang baik pada kulit yang luka. Sehingga peneliti memandang 

perlu dilakukannya penelitian terkait pengaruh pemberian gel daun belimbing 

wuluh (Averrhoa bilimbi L.) untuk menyembuhkan luka sayat tikus putih (Rattus 

norvegicus) sebagai sumber belajar biologi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Adakah pengaruh pemberian gel daun belimbing wuluh (Averhoa bilimbi    

L.) dengan konsentrasi berbeda terhadap proses penyembuhan luka sayat 

tikus putih (Rattus norvegicus)? 

1.2.2 Pada konsentrasi berapakah gel daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi 

L.) efektif terhadap proses penyembuhan luka sayat tikus putih (Rattus 

norvegicus)? 

1.2.3 Apakah pemberian gel daun belimbing wuluh (Averhoa bilimbi L.) dengan 

konsentrasi berbeda terhadap penyembuhan luka sayat tikus putih (Rattus 

norvegicus L) dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Mengetahui pengaruh pemberian gel daun belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi L.) terhadap penyembuhan luka sayat tikus putih (Rattus 

norvegicus). 

1.3.2 Mengetahui gel daun belimbing wuluh pada konsentrasi berapa efektif 

terhadap proses penyembuhan luka sayat tikus putih (Rattus norvegicus). 

1.3.3 Mengetahui pengaruh pemberian gel daun belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi L.) dengan konsentrasi berbeda terhadap penyembuhan luka sayat 

tikus putih (Rattus norvegicus) dapat dimanfaatkasn sebagai kajian sumber 

belajar biologi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat untuk peneliti adalah dapat memberi sumbangan pengetahuan dan 

teknologi terkait manfaat senyawa antibakteri gel daun belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi L.) dalam menyembuhkan luka sayat. 

1.4.2 Manfaat bagi masyarakat adalah memberikan gambaran informasi tentang 

alternatif dalam menyembuhkan luka sayat dengan memanfaatkan gel daun 

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.). 

1.4.3 Manfaat bagi sekolah adalah dapat dijadikan sebagai sumber belajar SMA 

kelas Xl pada materi struktur jaringan pada hewan, sebagai sumber ilmu 

pada proses penyembuhan luka yakni pembekuan darah. 

1.5 Batasan Penelitian 

1.5.1 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi L.) didapatkan di kota Malang. Daun belimbing wuluh 

yang dibuat gel yaitu bagian daun muda dan daun tua. 

1.5.2 Konsentrasi gel daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) yang 

digunakan peneliti adalah 2%, 4%, 6%. 

1.5.3 Pada penelitian ini luka sayat dibuat dengan panjang ±1,5 cm dan  

kedalaman ±1,5 mm dengan cara disayat menggunakan silet gillet. 

1.5.4 Pada penelitian ini hewan coba yang digunakan yaitu tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus) dengan berat badan 80-200 g yang diproleh di daerah 

Malang. 

1.5.5 Kontrol positif (pembanding) yang digunakan yakni popidone iodine 10%. 
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1.5.6 Parameter yang diamati adalah perubahan panjang luka sayat pada tikus 

yang sengaja dilukai dan waktu luka menutup dengan satuan hari. 

1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Daun belimbing wuluh adalah daun majemuk, menyirip ganjil dengan 21 

sampai 45 pasang anak daun yang berselang-seling atau setengah 

berpasangan dan berbentuk oval (Liantari, 2014). 

1.6.2 Gel adalah sistem semi padat terbuat dari partikel anorganik kecil atau 

molekul organik besar, yang terpenetrasi oleh suatu cairan (Danimayostu et 

al., 2017). 

1.6.3 Proses penyembuhan luka sayat melalui tahap dinamis dan kompleks 

terutama dalam pemulihan struktur sel dan lapisan jaringan yang rusak 

untuk kembali normal (Dewi, Damriyasa, & Dada, 2013). 

1.6.4 Luka sayat merupakan luka yang terjadi oleh objek yang tajam, mencakup 

semua luka karena benda-benda tajam antara lain; pisau, pedang, silet, kaca, 

dan kampak tajam (Puspitasari, R., Sunyoto, & Arrosyid, 2012). 

1.6.5 Tikus putih adalah hewan yang memiliki ciri morfologi seperti albino,  

kepala kecil, dan ekor lebih panjang dibandingkan badannya dan 

pertumbuhannya cepat serta sering digunakan untuk percobaan laboratorium 

(Pebriani, 2017). 

1.6.6 Sumber Belajar yaitu bahan-bahan yang digunakan dan diperlukan dalam 

proses pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media cetak, media 

elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang tersedia di 
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sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu optimalisasi 

hasil belajar (Purnomo, Indrowati, & Karyanto, 2013). 


