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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Tumbuhan Maja (Aegle marmelos Linn) 

2.1.1 Asal  dan Taksonomi Tumbuhan Maja (Aegle marmelos Linn) 

Menurut Kala (2006) maja tumbuh dan berkembang secara luas di hutan 

yang memiliki karakter berdaun gugur di Asia Tenggara seperti Thailand, Myanmar 

dan India, di ketinggian 1200 meter di bagian barat Himalaya dan juga ditemukan 

di Pulau Andaman. Di Inggris, maja dikenal sebagai buah Quince Bengal, apel emas 

atau apel batu. Dalam bahasa sansekerta dikenal dengan Bael dan Bilwa dan nama 

lainnya adalah meredu, bil, bil patra, kumbala, malura, kuvalam dan bel. 

Sedangkan di Indonesia dikenal dengan nama Mojo. 

Tumbuhan  Aegle marmelos tersebar luas di Indonesia karena dapat tumbuh 

dengan baik di iklim seluruh wilayah Indonesia.  Aegle marmelos memiliki daerah 

penyebaran di dataran rendah hingga ketinggian ± 500 m di atas permukaan laut 

dengan kondisi lahan basah seperti rawa-rawa maupun di lahan kering, dan pada 

suhu 49 °C saat musim kemarau atau -7 °C saat musim dingin (Fatmawati, 2015).  

Menurut Nigam, 2015 tumbuhan  Aegle marmelos digolongkan ke dalam:  

Kerajaan : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae  

Kelas   : Dikotiledonae  

Ordo   : Sapindales  

Familia  : Rutaceae
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Genus   : Aegle Correa 

Spesies  : Aegle marmelos L.  

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Morfologi Tumbuhan  

Maja merupakan pohon berukuran sedang yang tumbuh lambat, setinggi 25 

sampai 30 kaki atau 8 sampai 9 m. Batangnya pendek, kulit batang tebal, lebih 

lunak, kulit pohon berlapis-lapis, dan kadang pada batang pohon mempunyai duri 

yang menyebar pada ketiak daun. Daun berbentuk oval atau lancet, panjangnya 4-

10 cm, lebar 2-5 cm dan daunnya terdiri dari 3-5 helai. Daun bertangkai panjang 

dan beringgit mempunyai titik tembus cahaya (Nigam, 2015).  

Bunga berwarna putih kehijauan dan berbau harum, terdapat 4 sampai 7  

bunga yang bergerombol sepanjang cabang muda, memiliki 4 kelopak bunga yang 

tersusun secara selang seling. Buah berbentuk bulat atau oval dengan diameter 2 

sampai 4 inci atau 5sampai 10 cm. Kulit buah tipis, keras dan berkayu (Nigam, 

2015).  

Buah berwarna hijau saat belum matang dan warnanya berubah menjadi 

kekuningan ketika sudah tua. Daging buahnya memiliki 8 sampai 15 segmen. 

Daging buah berwarna kuning pucat, lunak, manis, bergetah dan berbau harum. 

Gambar 2.1 Tanaman Maja (Aegle marmelos Linn) 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Bijinya kecil berukuran 1 cm tertanam di dalam daging buah. Bijinya keras, gepeng 

berbentuk persegi panjang, berbulu dan masing-masing dilapisi kantung perekat 

(Nigam, 2015). 

2.1.3 Kandungan Senyawa Kimia Tumbuhan Maja  (Aegle marmelos Linn) 

Kandungan dari tumbuhan maja ini sangat banyak sekali. Maja  memiliki 

kandungan bahan kimia diantaranya zat lemak dan minyak terbang yang 

mengandung linonen. Pada daun maja terdapat kandungan senyawa alkaloid, 

glikosida, terpenoid, saponin, tanin, flavonoid dan steroid serta terdapat bahan 

kimia lainnya yaitu skimmianin, lupeol dan aeglin. Selain daunnya, buah tumbuhan 

ini juga memiliki banyak kandungan bahan kimia lainnya seperti karbohidrat, 

protein, serat, lemak, kalsium, fosfor, potassium, zat besi, mineral dan vitamin 

(vitamin A, vitamin B1, vitamin C dan Riboflavin), steroid, terpenoid, flavonoid, 

senyawa fenolik, lignin, lemak dan minyak atsiri, inulin, protein, alkaloid, glikosida 

dan flavonoid. Namun kandungan yang berperan untuk menyembuhkan luka adalah 

tanin, terpenoid, dan flavonoid (Bhavani, 2014).  

2.1.4 Manfaat tumbuhan Maja (Aegle marmelos Linn) 

Manfaat tumbuhan maja ini sangat banyak sekali diantaranya yaitu sebagai 

obat kelainan urinogenital, pereda demam (antipiretik), antitoksik, menghilangkan 

pembengkakan, muntah, luka teriris, maag, beri-beri, diabetes mellitus, diare, 

disentri, dan  insektisida nabati untuk walang sangit (Leptocorisa acuta). Menurut 

Widyaningrum, (2011) dalam Salempa (2014) mengungkapkan bahwa, secara 

tradisional maja dapat dijadikan sebagai obat untuk mengobati luka, gatal, demam, 

diare, dan hipokondria. Maja telah lama digunakan oleh masyarakat pedesaan 
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sevagai obat tradisional seperti merebus daunnya dan meminum air hasil 

rebusannya dan dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. 

Pada percobaan ini kami akan menggunakan tumbuhan maja sebagai obat luka. 

Senyawa yang diasumsikan berperan dalam membantu proses penyembuhan luka 

sayat ialah flavonoid dan tannin.   

 

2.2 Tinjauan tentang kulit 

2.2.1 Definisi Kulit 

Kulit adalah organ terbesar tubuh. Bertanya kurang lebih 4,5 kg dan 

menutupi area seluas 18 kaki persegi (1,67 m2 ) (Sloane, 2004). Menurut Ojeh, dkk 

(2015), kulit merupakan organ terbesar di tubuh yang memiliki berbagai fungsi, 

beberapa fungsi kulit diantaranya sebagai perlindungan dan pencegahan dehidrasi, 

sebagai organ sensorik dan termoregulator, dan sebagai tempat aktif sintesis 

vitamin D dan sistem kekebalan tubuh. Kulit terdiri atas 2 lapisan utama yaitu 

epidermis dan dermis. Epidermis merupakan jaringan epitel yang berasal dari 

ektoderm, sedangkan dermis berupa jaringan ikat agak padat yang berasal dari 

mesoderm. Di bawah dermis terdapat selapis jaringan ikat longgar yaitu 

hipodermis, yang pada beberapa tempat terutama terdiri dari jaringan lemak 

(Kalangi, 2013). 

2.2.1.1  Lapisan Epidermis  

Epidermis merupakan lapisan paling luar kulit dan terdiri atas epitel berlapis 

gepeng dengan lapisan tanduk. Epidermis hanya terdiri dari jaringan epitel, tidak 
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mempunyai pembuluh darah maupun limfa oleh karena itu semua nutrien dan 

oksigen diperoleh dari kapiler pada lapisan dermis (Kalangi, 2013).  

Epitel berlapis gepeng pada epidermis ini tersusun oleh banyak lapis sel 

yang disebut keratinosit. Sel-sel ini secara tetap diperbarui melalui mitosis sel-sel 

dalam lapis basal yang secara berangsur digeser ke permukaan epitel. Selama 

perjalanannya, sel-sel ini berdiferensiasi, membesar, dan mengumpulkan filamen 

keratin dalam sitoplasmanya. Mendekati permukaan, sel-sel ini mati dan secara 

tetap dilepaskan (terkelupas). Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai permukaan 

adalah 20 sampai 30 hari. Modifikasi struktur selama perjalanan ini disebut 

sitomorfosis dari sel-sel epidermis. Bentuknya yang berubah pada tingkat berbeda 

dalam epitel memungkinkan pembagian dalam potongan histologik tegak lurus 

terhadap permukaan kulit. Epidermis terdiri atas 5 lapisan yaitu, dari dalam ke luar, 

stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lusidum, dan 

stratum korneum (Kalangi, 2013). 

2.2.1.2 Lapisan Dermis 

Lapisan dermis dipisahkan dari lapisan epidermis dengan adanya membran 

dasar atau lamina. Dermis terdiri atas stratum papilaris dan stratum retikularis, 

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

dalam dermis relatif sedikit. Sel-sel dermis merupakan sel-sel jaringan ikat seperti 

fibroblas, sel lemak, sedikit makrofag dan sel mast (Kalangi, 2013). 

2.2.1.3 Lapisan Subkutan atau hipodermis 

Sebuah lapisan subkutan di bawah retikularis dermis disebut hipodermis. 

Lapisan subkutan atau hipodermis inimengikat kulit secara longgar dengan organ-
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organ yang terdapat di bawahnya. Lapisan ini mengandung jumlah sel lemak yang 

beragam, bergantung pada area tubuh dan nutrisi individu, serta berisi banyak 

pembuluh darah dan ujung saraf  (Sloane, 2004). 

2.2.2 Fungsi Kulit 

Menurut Sloane, (2004) meyebutkan bahwa kulit memiliki beberapa fungsi 

bagi tubuh, diantaranya: 

1. Perlindungan.  

Kulit melindungi tubuh dari mikroorganisme, penarikan atau cairan, dan zat 

iritan kimia maupun mekanik. Pigmen melanin pada kulit memberikan 

perlindungan terhadap sinar ultraviolet matahari. 

2. Pengaturan suhu tubuh.  

Pembuluh darah dan kelnjar keringat dalam kulit berfungsi untuk 

mempertahankan dan mengatur suhu tubuh. 

3. Ekskresi  

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

kelenjar pada kulit. 

4. Metabolisme  

Dengan bantuan radiasi sinar matahari atau sinar ultraviolet, proses sintesis 

vitamin D yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang, 

dimulai dari sebuah molekul prekursor (dehidrokolesterol-7) yang 

ditemukan di kulit. 
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5. Komunikasi  

a. Semua stimulus dari lingkungan diterima oleh kulit melalui sejumlah 

reseptor khusus yang mendeteksi sensasi yang berkaitan dengan suhu, 

sentuhan, tekanan dan nyeri. 

b. Kulit merupakan media ekspresi wajah dan refleks vaskular penting 

dalam komunikasi. 

 

2.3 Tinjauan tentang Luka  (Wound) 

2.3.1 Definisi Luka (Wound) 

Luka didefenisikan sebagai  hilang atau rusaknya sebagian dari jaringan luar 

tubuh atau gangguan pada kulit (mukosa) akibat kerusakan fisik atau perubahan 

suhu. Akibat dari kulit dan jaringan bagian dalam yang rusak akan  terbentuk infeksi 

yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang masuk ke dalam tubuh ( 

Dhivya, dkk, (2015) dan Ziemba, (2012)).   

2.3.2 Klasifikasi Luka 

Luka dapat diakibatkan dari kecelakaan ataupun operasi yang memiliki 

beragam bentuknya, dari bentuk luka tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan 

beberapa hal utama yaitu berdasarkan proses terjadinya luka (mechanism of injury), 

derajat terkontaminasinya suatu luka oleh berbagai mikroorganisme (degree of 

contamination), strukur anatomis, proses penyembuhan luka, dan waktu 

penyembuhan luka (Abdurrahmat, (2014) dan Kartika, (2015)). 
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2.3.2.1  Berdasarkan Proses terjadinya Luka (Mechanism of Injury). 

Menurut Ziemba, (2012) dan Abdurrahmat, (2014), luka yang diakibatkan 

berdasarkan proses terjadinya luka terdiri atas: 

1) Luka insisi (vulnus sectum), yaitu luka yang diakibatkan oleh irisan benda 

tajam  misalnya pisau dan pecahan kaca. Jenis luka ini sering menimbulkan 

rusaknya pembuluh –pembuluh darah yang cukup besar bila irisannya 

cukup dalam. Bila keadaan luka aseptis maka jenis luka ini akan segera 

tertutup setelah sebelumnya terjadi penutupan pembuluh darah dengan 

meninggalkan bekas berbentuk sutura. 

2) Luka iris (vulnus lobatum), yaitu luka yang terjadi ketika memotong suatu 

bahan menggunakan alat misalnya pisau, akan  tetapi alat tersebut 

cenderung tidak digunakan dengan tegak lurus sehingga mengenai kulit. 

Karakteristik luka serupa dengan luka  iris. 

3) Luka potong (vulnus caesum), yaitu luka yang terbentuk karena adanya 

suatu tindakan yang kuat  menggunakan alat potong yang berat (misalnya 

kapak, pedang, kujang). Seringkali menghasilkan amputasi total pada 

bagian tubuh yang telah ditentukan. 

4) Luka tusuk (vulnus ictum/punctum), yaitu luka yang memiliki karakteristik 

mirip dengan luka iris dan disebabkan oleh benda tajam dengan permukaan 

pemotongan yang sangat kecil, misalnya pin, pecahan, paku, garpu, belati, 

bayonet. Luka tusukan sering menimbulkan pendarahan internal, sementara 

keluarnya darah dari luka yang terkumpul di bagian bawah tidak memiliki 

aliran yang sesuai karena saluran luka yang sempit dan tidak rata, yang dapat 
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menimbulkan infeksi. Luka tusukan yang menembus pada dada dan perut 

sangat berbahaya karena kemungkinan akan terjadi adanya kerusakan 

jantung dan paru-paru, atau usus. 

5) Luka memar (vulnus contusum), yaitu  luka yang diakibatkan oleh benturan 

tubuh dengan benda tumpul misalnya batu, tongkat, dan palu serta diikuti 

oleh kerusakan bagian dalam tubuh yang lunak, kerusakan tulang, 

pendarahan atau pembengkakan. 

6) Luka remuk (vulnus conguasatum s. Guassum), didefinisikan sebagai 

kontusi jaringan yang sangat luas dan dalam yang disebabkan oleh trauma 

yang kuat, misalnya korban runtuhnya dinding tambang, orang-orang yang 

tertimbun tanah akibat ledakan tambang batu bara, terlindas, atau terhimpit 

di antara mobil dan kereta api. Luka ini sering disertai syok pasca trauma. 

Selain itu, keadaan ini sangat rentan terkena infeksi, misalnya terbentuknya 

suatu gas gangren atau gas yang dihasilkan dari kematian suatu jaringan 

tubuh. 

7) Luka robek (vulnus laceratum), yaitu jenis luka yang memiliki kontur tidak 

menentu bergerigi serta cukup dalam sehingga banyak jaringan tubuh yang 

rusak. Luka jenis ini bisa disebabkan oleh pecahan kaca atau mata kail. 

8) Luka gigitan (vulnus morsum), yaitu luka yang disebabkan oleh gigitan 

seekor anjing, kucing, kuda, atau manusia. Gigitan yang disebabkan oleh 

kuda sangat berbahaya, karena hewan memiliki cairan yang ada dirahang 

bawahnya yang diproduksi oleh jaringan lunak. Risiko infeksi pada luka 

tersebut tinggi, karena bakteri yang berada di dalam rongga mulut hewan 
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atau manusia berlimpah dan cenderung akan menginfeksi  sistem kekebalan 

tubuh yang lemah dari suatu organisme. 

9) Luka tembak (vulnus sclopetarium), yaitu jenis luka yang menimbulkan 

lubang kecil di permukaan kulit tetapi menembus tubuh cukup dalam, 

contohnya luka yang ditimbulkan oleh tusukan pisau atau peluru. 

10) Luka bakar ( vulnus combustion), yaitu jenis luka yang ditimbulkan akibat 

terbakarnya bagran tubuh. Jenis luka ini dibedakan menjadi luka bakar 

ketebalan parsial yaitu bila yang terbakar hanya sampai' pada jaringan 

epidermis sedangkan jaringan dennis tetap utuh dan tingkatan di atasnya 

ialah luka bakar total dimana sebagian dermis ikut terbakar sehingga lebih 

banyak cairan dan protein tubuh yang hilang. 

2.3.2.2   Berdasarkan Tingkat Kontaminasi Luka (Degree of Contamination). 

Menurut Abdurrahmat, (2014), luka yang diakibatkan berdasarkan tingkat 

kontaminasi luka terdiri atas: 

1. Luka Bersih (Clean Wounds). Yang dimaksud dengan luka bersih adalah 

luka tak terinfeksi oleh mikroorganisme apapun terhadap luka tersebut. 

Kemungkinan terjadi infeksi pada luka jenis ini hanya berkisar 1-5% dan 

biasanya luka tersebut akan sembuh secara cepat dengan meninggalkan 

bekas berupa sutura. 

2. Luka bersih terkontaminasi (Clean-contamined Wounds). Jenis luka ini 

adalah luka yang hanya terkontaminasi bakteri tertentu yang biasanya ada 

pada luka. Kemungkinan infeksi pada luka jenis ini berkisar antara 3-11%. 
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3. Luka terkontaminasi (Contamined Wounds) adalah luka terbuka, segar, luka 

tak disengaja, atau luka operasi dengan teknik aseptis atau adanya 

pembukaan pada saluran cerna. Kemungkinan terjadi infeksi pada luka 

berkisar antara 10-17%. 

4. Luka kotor atau infeksi (Dirty or Infected Wounds) adalah jenis luka yang 

terjadi pada lingkungan yang sudah terkontaminasi oleh berbagai bakteri, 

termasuk juga luka akibat pelaksanaan operasi di tempat yang tidak steril, 

misalnya operasi darurat di lapangan. Kemungkinan terjadi infeksi lebih 

dari 27%. 

2.3.2.3 Berdasarkan Struktur Lapisan Kulit. 

Menurut Kartika, (2015), luka yang diakibatkan berdasarkan struktur 

lapisan kulit  terdiri atas: 

1. Luka Superfisial (Non-Blanching Erithema). Luka jenis ini adalah luka yang 

terjadi pada lapisan epidermis kulit. 

2. Luka "Partial Thickness". Luka jenis ini adalah hilangnya lapisan kulit pada 

lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis. Merupakan luka superficial 

dan adanya tanda klinis seperti halnya abrasi, blister atau lubang yang 

dangkal. 

3. Luka "Full Thickness". Luka jenis ini adalah hilangnya kulit keseluruhan 

yang melibatkan epidermis, dermis, lapisan lemak, fascia, dan bahkan 

sampai ke tulang. 
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2.3.2.4  Berdasarkan Proses Penyembuhan Luka 

Berdasarkan proses penyembuhan luka menurut NHS, (2013) dan Kartika, 

(2014) dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: 

1. Penyembuhan primer (Healing by primay closure). Penyembuhan primer 

adalah metode pilihan yang biasa untuk luka bedah, yaitu luka bersih dan 

luka traumatis yang sering terjadi. Tepi luka bisa menyatu kembali, 

permukaan bersih, tidak ada jaringan yang hilang.  Penyembuhan luka 

berlangsung dari internal ke eksternal. 

2. Penyembuhan sekunder (Healing by secondary intention). Pada luka ini 

penderita telah kehilangan sebagian besar jaringan akibat operasi, trauma 

atau ulserasi kronis, proses penyembuhan berlangsung mulai dari 

pembentukan jaringan granulasi di dasar luka dan sekitarnya. 

3. Delayed primary healing (Tertiary healing). Hal ini dilakukan ketika 

menurut pendapat ahli bedah, penyembuhan primer mungkin tidak berhasil, 

karena adanya pemberhentian, suplai darah rendah ke daerah tersebut, atau 

penggunaan tekanan yang berlebihan selama proses penutupan luka. 

Penyembuhan luka berlangsung lambat, sering disertai infeksi, diperlukan 

penutupan luka secara manual. 

2.3.2.5  Berdasarkan Waktu Penyembuhan Luka. 

Berdasarkan waktu penyembuhan luka menurut Dhivya, dkk (2015) dapat 

dikategorikan menjadi dua yaitu: 

a) Luka Akut. Luka akut adalah luka pada kulit yang terjadi tiba-tiba karena 

kecelakaan atau cedera bedah. Penyembuhan biasanya terjadi dalam kurun 
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waktu 8-12 minggu tergantung besar, kedalaman dan tingkat kerusakan 

lapisan epidermis dan dermis pada kulit. 

b) Luka Kronis. Luka kronis adalah jenis luka yang yang mengalami kegagalan 

dalam proses penyembuhan dan proses penyembuhannya berlangsung 

dalam waktu yang lama. 

2.3.3 Proses Penyembuhan Luka 

Secara umum, penyembuhan luka adalah suatu proses dinamik kompleks 

yang menghasilkan pemulihan terhadap kontinuitas anatomik dan fungsi jaringan 

setelah terjadi perlukaan. Penyembuhan luka dibagi dalam tiga tahap yang saling 

berhubungan dan tumpang tindih dalam waktu terjadinya, yaitu: 1) peradangan 

(inflamasi), 2) pembentukan jaringan (proliferasi); dan 3) maturasi jaringan 

(Kalangi, 2013). 

a) Fase Inflamasi 

Radang (inflamasi) ialah reaksi pertahanan jaringan hidup terhadap 

semua bentuk luka dengan melibatkan fungsi darah dan pembuluh darah, saraf, 

limfa, cairan serta sel-sel di sekitar luka. Proses ini akan memusnahkan, 

melarutkan atau membatasi agen-agen penyebab infeksi sekaligus merintis jalan 

untuk proses perbaikan atau pemulihan terhadap jaringan yang rusak. Tahap 

inflamasi ini berlangsung antara 1 sampai dengan 4 hari tergantung dari besarnya 

luka serta tingkat kontaminasi mikroorganisme atau tingkat infeksi yang terjadi 

pada luka (Abdurrahmat,2014).  
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b) Fase Proliferatif 

Fase proliferasi disebut juga fase granulasi karena adanya pembentukan 

jaringan granulasi yang memiliki ciri-ciri: luka tampak merah segar dan 

mengkilat. Jaringan granulasi terdiri dari kombinasi: fibroblas, sel inflamasi, 

pembuluh darah baru, fibronektin, dan asam hialuronat. Epitelisasi terjadi pada 

24 jam pertama ditandai dengan penebalan lapisan epidermis pada tepian luka 

dan pada luka insisi epitelisasi terjadi pada 48 jam pertama. Tahap ini 

berlangsung sejak hari ke 3 sampai ke 14 (Kartika, 2014). 

c) Fase Maturasi 

Fase ini dimulai pada minggu ke-3 setelah perlukaan dan berakhir sampai 

kurang lebih 12 bulan. Pada fase ini terjadi pembentukan kolagen lebih lanjut, 

penyerapan kembali sel-sel radang, penutupan dan penyerapan kembali kapiler 

baru serta pemecahan kolagen yang berlebih. Selama proses ini jaringan parut 

yang semula kemerahan dan tebal akan berubah menjadi jaringan parut yang 

pucat dan tipis. Tujuan dari fase maturasi adalah ; menyempurnakan 

terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang kuat dan 

bermutu. Fibroblas sudah mulai meninggalkan jaringan granulasi, warna 

kemerahan dari jaringan mulai berkurang karena pembuluh mulai regresi dan 

serat fibrin dari kolagen bertambah banyak untuk memperkuat jaringan parut. 

Kekuatan dari jaringan parut akan mencapai puncaknya pada minggu ke-10 

setelah perlukaan (Abdurrahmat, 2014). 
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2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka 

Umumnya luka dapat sembuh dengan sendirinya. Luka akan mengalami 

kegagalan penyembuhan jika ada faktor yang menghambat sehingga luka yang 

awalnya biasa menjadi luar biasa sulit untuk sembuh. Ada beberapa faktor sangat 

berperan dalam mendukung dalam penyembuha luka, yaitu faktor lokal dan faktor 

umum. (Arisanty, 2013).  

2.3.4.1 Faktor Lokal 

Faktor lokal yang dapat mendukung atau justru menghambat penyembuhan 

luka adalah: 

a. Hidrasi Luka  

Hidrasi luka atau pengairan pada luka adalah kondisi kelembaban pada luka 

yang seimbang yang sangat mendukung penyembuhan luka. Luka yang 

terlalu kering atau terlalu basah kurang mendukung penyembuhan luka. 

Luka yang terlalu kering menyebabkan luka yang membentuk fibrin yang 

mengeras. Luka yang terlalu basah menyebabkan luka cenderung basah dan 

merusak sekitar luka. 

b. Penatalaksanaan Luka 

Penatalaksanaan luka yang tidak tepat menghambat penyenbuhan luka. 

Tenaga kesehatan harus memahami proses penyembuhan luka dan 

kebutuhan pada setiap fasenya. Kebersihan luka dan sekitar luka harus 

diperhatikan, kumpulan lemak dan kotoran pada sekitar luka harus 

dibersihkan. 
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c. Temperatur Luka 

Efek temperatur pada penyembuhan luka dipelajari oleh Lock pada tahun 

1979 yang menunjukkan bahwa temperatur yang stabil (37o C) dapat 

meningkatkan proses mitosis 108% pada luka. Oleh sebab itu, dianjurkan 

untuk meminimalkan penggantian balutan dan pencucian luka dengan 

kondisi hangat.  

d. Tekanan dan Gesekan 

Tekanan dan gesekan penting diperhatikan untuk mencegah terjadinya 

hipoksia jaringan yang mengakibatkan kematian jaringan. Pembuluh darah 

sangat mudah rusak karena sangat tipis, resistensi tekanan pada pembuluh 

darah arteri mencapai 30 mmHg dengan variasi tekanan hingga pembuluh 

darah vena.  

e. Benda Asing 

Benda asing pada luka dapat menghalangi proses granulasi dan epitelisasi 

bahkan dapat menyebabkan infeksi. Benda asing pada luka diantaranya 

adalah sisa proses debris pada luka, sisa jahitan, kotoran, rambut, sisa kasa, 

kapa yang tertinggal san adanya bakteri. 

2.3.4.2 Faktor Umum 

a. Usia  

Pada usia lanjut terjadi penurunan fungsi tubuh sehingga dapat 

memperlambat waktu penyembuhan luka. Jumlah dan ukuran fibroblas 

menurun, begitu pula kemampuan proliferasi sehingga tejadi penurunan 
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respons terhadap growth factor dan hormon – hormon yang dihasilkan 

selama penyembuhan luka.  

b. Penyakit Penyerta 

Penyakit penyerta yang sering mempengaruhi penyembuhan luka adalah 

penyakit diabetes, jantung, ginjal dan gangguan pembuluh darah. Kondisi 

penyakit tersebut memperberat kerja sel dalam memperbaiki luka sehingga 

penting sekali melakukan tindakan kolaborasi untuk mengatasi 

penyebabnya dan penyulit penyembuhan. 

c. Vaskularisasi 

Vaskularisasi yang baik dapat menghantarkan oksigen dan nutrisi kebagian 

sel terujung. Pembuluh dara arteri yang terhambat dapat menurunkan 

asupan nutrisi dan oksigen ke sel untuk mendukung penyembuhan luka 

sehingga luka cenderung nekrosis. 

d. Nutrisi  

Nutrisi atau asupan makanan sangat mempengaruhi penyembuhan luka. 

Nutrisi yang buruk akan mnghambat proses penyembuhan bahkan dapat 

menyebabkan infeksi luka. Nutrisi yang dibutuhkan dan penting adalah 

asam amino, lemak, karbohidrat, vitamin, zink, trace element dan air.  

e. Kegemukan  

Kegemukan atau obesitas dapat menghambat penyembuhan luka, terutama 

luka dengan tipe penyembuhan primer (dengan jahitan) karena lemak tidak 

memiliki banyak pembuluh darah. Lemak yang berlebih dapat 

mempengaruhi aliran darah ke sel. 



26 
 

f. Gangguan Sensasi dan Pergerakan 

Gangguan sensai dapat memperburuk kondisi luka karena tidak ada rasa 

sakit atai terganggu terhadap luka tersebut, begitu pula gangguan 

pergerakan dapat menghambat aliran darah dari dan ke perifer.  

g. Status Psikologis 

Stress, cemas dan depresi menurunkan efisiensi kerja sistem imun tubuh 

sehingga penyembuhan luka terhambat. 

h. Terapi radiasi 

Terapi radiasi tidak hanya merusak sel kanker, tetapi juga merusak sel – sel 

disekitarnya. Komplikasi yang sering muncul adalah penurunan asupan 

nutrisi karena mual dan muntah dan kerusakan atau efek lokal (kulit rentan, 

kemerahan dan panas) pada daerah sekitar luka 

i. Obat  

Obat – obatan yang mnghambat penyembuhan luka adalah nonsteroidal 

anitinflammatory drug/NSAID (menghambat sintesis prostagladin), obat 

sitotoksik (merusak sel yang sehat), kortikosteroid (menekan produksi 

makrofag, kolagen, menghambat angeogenesis dan epitelisasi), 

imunosupresan (menurunkan kinerja sel darah putih), dan 

penisilin/penisilamin (menghambat kolagen untuk berikatan/resistensi 

bakteri pada luka). 

Menurut Kartika, (2014) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi penyembuhan luka, diantaranya: 
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1. Status imunologi atau kekebalan tubuh: Penyembuhan luka adalah proses 

biologis yang kompleks, terdiri dari serangkaian peristiwa berurutan 

bertujuan untuk memperbaiki jaringan yang terluka. Peran sistem kekebalan 

tubuh dalam proses ini tidak hanya untuk mengenali dan memerangi antigen 

baru dari luka, tetapi juga untuk proses regenerasi sel. 

2. Kadar gula darah: Peningkatan gula darah akibat hambatan sekresi insulin, 

seperti pada penderita diebetes melitus, juga menyebabkan nutrisi tidak 

dapat masuk ke dalam sel, akibatnya terjadi penurunan protein dan kalori 

tubuh. 

3. Rehidrasi dan pencucian luka: Dengan dilakukan rehidarasi dan pencucian 

luka, jumlah bakteri di dalam luka akan berkurang, sehingga jumlah eksudat 

yang dihasilkan bakteri akan berkurang. 

4. Nutrisi: Nutrisi memainkan peran tertentu dalam penyembuhan luka. 

Misalnya, vitamin C sangat penting untuk sintesis kolagen, vitamin A 

meningkatkan epitelisasi, dan seng (zinc) diperlukan untuk mitosis sel dan 

proliferasi sel. Semua nutrisi, termasuk protein, karbohidrat, lemak, vitamin, 

dan mineral, baik melalui dukungan parenteral maupun enteral, sangat 

dibutuhkan. Malnutrisi menyebabkan berbagai perubahan metabolik yang 

mempengaruhi penyembuhan luka. 

5. Kadar albumin darah: Albumin sangat berperan untuk mencegah edema, 

albumin berperan besar dalam penentuan tekanan onkotik plasma darah. 

Target albumin dalam penyembuhan luka adalah 3,5-5,5 g/dl. 
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6. Suplai oksigen dan vaskulerisasi: Oksigen merupakan prasyarat untuk 

proses reparatif, seperti proliferasi sel, pertahanan bakteri, angiogenesis, dan 

sintesis kolagen. Penyembuhan luka akan terhambat bila terjadi hipoksia 

jaringan. 

7. Nyeri: Rasa nyeri merupakan salah satu pencetus peningkatan hormon 

glukokortikoid yang menghambat proses penyembuhan luka. 

8.  Kortikosteroid: Steroid memiliki efek antagonis terhadap faktor-faktor 

pertumbuhan dan deposisi kolagen dalam penyembuhan luka. Steroid juga 

menekan sistem kekebalan tubuh/sistem imun yang sangat dibutuhkan 

dalam penyembuhan luka. 

2.3.5 Perawatan Luka 

Menurut Morison, Moya J (2003), perawatan luka adalah suatu penanganan 

luka yang terdiri atas pembersihan luka, penutup luka, dan pemberian antibiotik 

sehingga dapat membantu penyembuhan luka. 

1. Pembersihan Luka 

Tujuan dilakukannya pembersihan luka adalah meningkatkan, memperbaiki 

dan mempercepat penyembuhan luka, menghindari terjadinya infeksi, 

membuang jaringan nekrosis dan debris. 

Beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam pembersihan luka yaitu : 

a. Irigasi dengan sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk membuang 

jaringan mati dan benda asing. 

b. Hilangkan semua benda asing dan eksisi semua jaringan mati. 

c. Berikan antiseptik. 
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d. Bila diperlukan tindakan ini dapat dilakukan dengan pemberian anastesi 

lokal. 

e. Bila perlu lakukan penutupan luka. 

2. Penutupan Luka  

Penutupan luka adalah mengupayakan kondisi lingkungan yang baik pada 

luka sayat sehingga proses penyembuhan berlangsung optimal. 

3. Pemberian Antibiotik 

Prinsipnya pada luka bersih tidak perlu diberikan antibiotik dan pada luka 

terkontaminasi atau luka kotor maka perlu diberikan antibiotik. 

 

2.4  Tinjauan tentang Tikus Putih  

2.4.1 Taksonomi Tikus Putih 

Tikus putih adalah tikus rumah dan binatang asli Asia, India, dan Eropa 

Barat. Adapun sistematika tikus putih menurut Kusumawati (2004) dalam 

Sulistiawati (2011): 

Kingdom  : Animalia  

Phylum  : Chordata  

Subphylum  : Vertebrata  

Class   : Mammalia  

Order   : Rodentia  

Family   : Muridae  

Genus   : Rattus  

Species  : Rattus norvegicus  
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Tikus laboratorium adalah tikus yang dibesarkan dan dipelihara untuk 

penelitian. Tikus penelitian biasanya digunakan untuk model penelitian kesehatan, 

kedokteran, dan lain-lain. Sudah sekian lama, tikus putih telah digunakan dalam 

banyak penelitian eksperimen tentang genetika, penyakit, pengaruh obat-obatan, 

serta topik lain mengenai kesehatan dan kedokteran (Sulistiawati, 2011). 

2.4.2 Morfologi Tikus Putih 

Tikus putih memiliki beberapa sifat yang menguntungkan sebagai hewan uji 

penelitian di antaranya perkembangbiakan cepat, mempunyai ukuran yang lebih 

besar dari mencit, mudah dipelihara dalam jumlah yang banyak. Tikus putih juga 

memiliki ciri-ciri morfologis seperti albino, kepala kecil, dan ekor yang lebih 

panjang dibandingkan badannya, pertumbuhannya cepat, temperamennya baik, 

kemampuan laktasi tinggi, dan tahan terhadap arsenik tiroksid  (Akbar, 2010). 

Alasan menggunakan tikus putih sebagai hewan coba pada perlakuan luka sayat 

dikarenakan kulit pada tikus putih memiliki karakteristik yang hampir sama dengan 

manusia. Hal ini dikarenakan gen tikus dapat dipakai untuk pengembangan 

pengobatan penyakit manusia, membantu memahami fisiologis manusia dan 

penyebab penyakit (Abou-Madi N., 2006). 

 

2.5 Tinjauan Ekstraksi 

2.5.1 Tinjauan Ekstrak dan Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang diperoleh dengan 

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan 

pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan 
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massa yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi baku yang 

ditetapkan (Depkes RI, 2000 dan sari, G.P., 2010). 

Ekstraksi atau penyarian adalah kegiatan penarikan zat kimia yang dapat 

larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang  

diekstraksi adalah senyawa yang dapat larut dan senyawa yang tidak dapat larut, 

seperti serat, karbohidrat, dan protein (Depkes RI, 1986:1). Tujuan dari ekstraksi 

adalah untuk pemurnian, pemekatan atau pemisahan untuk tujuan analitik. 

Pemilihan  ekstraksi tergantung dari bahan tanaman yang akan diekstraksi (Depkes 

RI, 2000). 

2.5.2 Metode Ekstraksi 

Terdapat beberapa metode ekstraksi, yaitu: 

1. Cara Dingin  

a. Maserasi  

Maserasi ialah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada 

temperature ruangan (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi 

dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. 

Maserasi kinetic berarti dilakukan pengadukan yang kontinu (terus-

menerus). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan 

pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya 

(Depkes RI, 2000).   
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b. Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai terjadi 

penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. 

Proses perkolasi terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap 

maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan 

ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang 

jumlahnya 1-5 bahan (Depkes RI, 2000).  

2. Cara Panas  

a. Refluks  

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik  didihnya, 

selama waktu tertentu dan dalam jumlah pelarut terbatas yang  relatif 

konstan dengan adanya pendinginan balik (Depkes RI, 2000). 

b. Soxhlet 

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi 

kontinu dengan jumlah pelarut relative konstan dengan adanya pendingin 

balik (Depkes RI, 2000). 

c. Digesti  

Digesti adalah maserasi dengan pengadukan kontinu pada temperatur 

yang lebih tinggi dari temperatur kamar yaitu pada 40-500C (Depkes RI, 

2000). 
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d. Dekok  

Dekok adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur terukur 

90 0C selama 30 menit.  

e. Infus  

Infus adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur 

penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, 

temperatur terukur 90 0C selama 15 menit (Depkes RI, 2000). 

 

2.6  Sumber Belajar 

2.6.1 Definisi Sumber Belajar 

Merurut AECT, (1997) dalam Darmono, (2007) sumber belajar adalah 

berbagai sumber baik itu berupa data, orang atau   wujud  tertentu  yang  dapat  

digunakan  oleh  siswa dalam belajar baik  yang digunakan secara terpisah maupun 

secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan 

belajarnya. Menurut Rusman (2008) dalam Hasan, (2014) bahwa sumber belajar 

adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. 

Sumber belajar tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan sebaik dan seefektif 

mungkin, agar dapat menunjang keberhasilan belajar siswa. 

2.6.2 Klasifikasi Sumber Belajar 

Sumber belajar dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok , 

menurut Rusman (2008) dalam Hasan, (2014) sumber belajar dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu; 
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1. Sumber belajar yang direncanakan atau learning resources by design, yaitu 

sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai 

komponen sistem intruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang 

terarah dan bersifat formal. 

2. Sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resources by utilization, 

yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan 

pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

Jailani, (2016) sumber belajar yang ada dan mungkin didayagunakan dalam 

pembelajaran sedikitnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Manusia (people), yaitu orang yang menyampaikan pesan pengajaran secara 

langsung; seperti guru, konselor administrasi, yang dirancang secara khusus 

dan disengaja untuk kepentingan belajar (by design). Di samping itu ada 

pula orang yang tidak diniati untuk kepentingan pembelajaran tetapi 

memiliki suatu keahlian yang bias dimanfaatkan untuk kepentingan 

pembelajaran, misalnya penyuluh kesehatan, polisi, pemimpin perusahaan, 

dan pengurus koperasi. Orang-orang tersebut tidak dirancang, tetapi 

sewaktu waktu bias dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran 

(learning resources by utilization). 

2) Bahan (material), yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran; baik 

yang diniati secara khusus seperti film pendidikan, peta, grafik, buku paket, 

dan sebagainya, yang biasanya disebut media pembelajaran (instruktional 

media), maupun bahan bersifat umum; seperti film dokumentasi. 
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3) Lingkungan (setting), yaitu ruangan dan tempat ketika sumber-sumber data 

berinteraksi dengan para peserta didik. Ruangan dan tempat yang diniati 

secara sengaja untuk kepentingan pembelajaran, misalnya ruangan 

perpustakaan, ruangan kelas, laboratorium, dan ruangan mikro teaching. Di 

samping itu ada pula ruangan dan tempat yang tidak rancang 

untuk kepentingan belajar, namun bisa dimanfaatkan; misalnya museum, 

kebun binatang, kebun raya, candi, dan tempat-tempat beribadat. 

4) Aktivitas (activities), yaitu sumber belajar yang merupakan kombinasi 

antara suatu teknik dengan sumber lain untuk memudahkan (facilitates) 

belajar, misalnya pembelajaran berprogram merupakan kombinasi antara 

teknik penyajian bahan dengan buku; contoh lainnya seperti simulasi dan 

karyawisata. 

5) Alat dan peralatan (tools and equipment), yaitu sumberbelajar untuk 

produksi dan memainkan sumber-sumber lain. Alat dan peralatan untuk 

produksi misalnya kamera untuk produksi foto, dan tape recorder untuk 

rekaman. Sedang alat dan peralatan yang digunakan untuk memainkan 

sumber lain, misalnya proyektor film, pesawat televisi, dan pesawat radio. 

Alat dan  perlengkapan untuk produksi, reproduksi pameran, peragaan, 

simulasi dan sebagainya. Biasanya berbentuk peralatan seperti proyektor 

slide, overhead projector (OHP), proyektor film, computer, video, tape 

recorder, pesawat radio, pesawat televisi (TV), internet,dan sebagainya. 
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2.6.3 Fungsi dan Tujuan Sumber Belajar 

Fungsi sumber belajar antara lain:  

a. Meningkatkan produktifitas pendidikan dengan jalan: 

1) Membantu guru untuk menggunakan waktu dengan secara lebih baik dan 

efektif. 

2) Meningkatkan laju kelancaran belajar. 

3) Mengurangi beban guru dalam penyajian informasi, sehingga lebih banyak 

kesempatan dalam pembinaan dan pengembangan gairah belajar. 

b.   Memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan 

jalan: 

1) Mengurangi fungsi kontrol guru yang sifatnya yang kaku dan tradisional. 

2) Memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannya.  

c.    Memberikan dasar-dasar pengajaran yang lebih ilmiah, dengan jalan: 

1) Merencanakan program pendidikan secara lebih sistematis. 

2) Mengembangkan bahan pengajaran melalui upaya penelitian terlebih 

dahulu.  

d.    Meningkatkan pemantapan pengajaran dengan jalan: 

1) Meningkatkan kemampuan manusia dengan berbagai media komunikasi. 

2) Menyajikan informasi maupun data secara lebih mudah, jelas dan 

kongkrit. 
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2.6.4 Poster 

Poster merupakan gabungan dari gambar dan tulisan ringkas dalam satu 

bidang gambar yang memiliki nilai-nilai estetis agar menarik perhatian orang yang 

melihat. Poster berfungsi sebagai saranan penyalur informasi yang bersifat 

mengajak, memberi saran atau memperkenalkan sesuatu kepada orang lain 

(Rahmaniati, 2015). 

Apabila  dikelompokan dalam kelompok media, poster termasuk kedalam 

kelompok media grafis. Yakni media visual yang menyajikan fakta, ide, atau 

gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan symbol/gambar. 

Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan 

mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. 

Jenis-jenis poster berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 4, yakni: 

Informational poster yang bertujuan untuk memberikan informasi, Educational 

poster yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk, Propaganda poster 

yang bertujuan untuk membujuk (biasanya politik), dan Teaser poster yang 

bertujuan untuk membuat penasaran. 

Secara umum, poster yang baik adalah: (1) sederhana sehingga mudah 

dipahami, (2) mampu menyajikan satu ide dan mampu mencapai satu tujuan pokok; 

(3) berwarna yang berfungsi untuk menarik perhatian; (4) slogannya ringkas dan 

jitu sehingga tidak membosankan; (5) tulisannya jelas tidak menyulitkan; (6) motif 

dan disain bervariasi. Selain itu poster merupakan gagasan yang dicetuskan dalam 

bentuk ilustrasi gambar yang bertujuan untuk menarik perhatian, membujuk, 

memotivasi masyarakat terhadap suatu peristiwa (Rumalean, 2014). 
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Selain itu dikemukakan juga bahwa beberapa manfaat poster dari segi 

pendidikan yaitu: (1) memotivasi, (2) sebagai peringatan, dan (3) pengalaman 

kreatif. Sedangkan kelebihan poster adalah (1) poster memiliki warna yang menarik 

dan memiliki daya tertarik yang khusus, (2) poster bisa disertai dengan ilustrasi 

berupa uraian dan pernyataan sehingga menarik perhatian siswa, dan (3) poster 

memuat keterangan sehingga lebih memudahkan pemahaman siswa khususnya 

dalam menulis karangan persuasi (Rumalean, 2014).  

2.6.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

Menurut Suhardi (2012) sumber belajar biologi adalah segala sesuatu yang 

dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan 

permasalahan biologi tertentu. Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar  

biologi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:  

a. Kejelasan potensi 

Kejelasan potensial ditentukan oleh suatu objek, ketersediaan objek dan 

permasalahan yang dapat diunkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan konsep-

konsep dari hasil penelitian yang harus dicapai dari kurikulum. 

b. Kesesuaian dengan tujuan 

Kesesuaian dengan tujuan dalam hal ini adalah masuk kedalam hasil penelitian 

yang sesuai dengan kopetansi dasar (KD) yang tercantum. 

c. Kejelasan sasaran 

Kejelasan sasaran ini mencangkup dari objek dan subjek penelitian serta subjek 

penelitian. 
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d. Kejelasan informasi yang diungkap 

Kejelasan informasi yang diungkap ini dapat kita lihat dari 2 aspek yang ada 

yaitu: proses dan produk yang telah disesuaikan dengan kurikulum yang ada. 

e. Kejelasan pedoman eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi ini diperlukan dalam prosedur kerja pada saat 

penelitian. 

f. Kejelasan perolehan yang diharap 

Kejelasan perolehan yang diharapkan merupakan kejelasan hasil yang berupa 

proses dan produk penelitian, agar dapat digunakan sebagai sumber belajar 

belajar berdasarkan aspek-aspek tujuan pembelajaran biologi. 
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2.7 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D a u n  Maja 

Flavonoid Tanin Saponnin Terpenoid 

mengandung 

Sebagai Anti-

inflamasi 

Sebagai Astringen 

dan Antibakteri 

Sebagai Pembersih 

dan Antiseptik 

Antimikroba, dan 

Antioksidan 

Luka Sayat 

Fase Inflamasi Peradangan kulit, edema 

Fase Proliferasi Pembentukan epitel baru 

Fase Maturasi Pembentukan kulit dan rambut 

Luka Sayat Tikus Putih Tertutup 

Ditandai dengan 

Ditandai dengan 

Ditandai dengan 

Maserasi 

Metode ekstraksi 
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2.8  Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini yaitu : 

1. Ada pengaruh ekstrak daun maja (Aegle marmelos L.) dalam mempercepat 

penyembuhan luka sayat pada kulit tikus putih. 

2. Pemberian konsentrasi ekstrak daun maja (Aegle marmelos L.) 80% dapat 

mempercepat penyembuhan luka sayat pada kulit tikus putih. 

 


