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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Kecelakaan seringkali menjadi bagian yang tidak bisa dihindari akibat     

aktivitas yang tidak dilakukan dengan berhati-hati. Salah satu hal yang          

mungkin didapatkan karena terjadinya kecelakan ialah luka pada tubuh.               

Luka didefinisikan sebagai keadaan yang ditandai dengan terjadinya diskontinuitas 

jaringan tubuh yang disebabkan karena trauma sehingga kerusakannya     

melibatkan beberapa jaringan tubuh seperti kulit, pembuluh darah, jaringan         

otot,  hingga  ke  organ  (Abdurrahmat, 2014; Kartika, 2015).  

     Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi  

kejadian luka di Indonesia adalah sebesar 8,2 persen, dengan jenis kecelakaan 

sebagai penyebab terbanyak, yaitu jatuh dengan angka 40,9 persen dan     

kecelakaan akibat berkendara 40,6 persen. Dari data tersebut, jenis luka      

terbanyak yang sering didapatkan ialah luka lecet dan memar (70,9%) dan             

luka  laserasi/robek  (23,2%)  (Badan  Litbangkes  Kemenkes  RI,  2013). 

     Laserasi atau luka robek adalah jenis luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, 

sebagian besar disebabkan oleh benda tajam dengan permukaan tidak rata            

yang mengenai jaringan kulit dan terkadang sampai jaringan di bawahnya,  

sehingga kedalaman lukanya bervariasi. Sebagian besar dari luka laserasi 

membutuhkan perawatan. Membersihkan dan merawat luka laserasi untuk 

perbaikan jaringan sangat penting untuk mencegah infeksi, menutup luka, dan 

mengurangi  munculnya  scar  (AWMA, 2015; Kartika, 2015).  
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     Terdapat anggapan pada sebagian masyarakat bahwa suatu luka akan               

lebih cepat sembuh jika dibiarkan mengering tanpa mendapatkan penanganan. 

Namun faktanya, luka yang dibiarkan dalam waktu yang lama dikhawatirkan     

akan mengalami komplikasi bila tidak mendapatkan penanganan perawatan luka 

yang baik. Dengan kondisi luka yang masih terbuka akan memungkinkan terjadinya 

efek samping, terlebih jika luka tersebut belum mendapatkan perawatan.               

Efek samping yang akan terjadi antara lain ialah perdarahan, infeksi akibat      

bakteri yang mengkontaminasi daerah luka, bernanah hingga nekrosis jaringan 

(Amalia, 2015; Kartika, 2015).  

     Dengan prevalensi luka laserasi yang tinggi di Indonesia, menjadikan terapi 

alternatif digunakan sebagai terapi pendamping ataupun terapi pengganti.           

Salah satu alternatif yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah 

dengan metode tradisional, yaitu menggunakan tanaman-tanaman obat karena 

banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa dengan menggunakan bahan 

alam lebih menyehatkan dan tanpa atau minimal efek samping yang dapat 

ditimbulkan jika dibandingkan dengan obat-obatan kimia sintetis (Lestari, 2016). 

     Kunyit (Curcuma longa) adalah tanaman tropis asli Asia Tenggara salah  

satunya Indonesia. Secara luas, kunyit dipakai sebagai bahan tambahan makanan 

(bumbu), zat pewarna, dan juga digunakan sebagai pengawet di negara-negara 

benua Asia, seperti Cina, negara-negara di wilayah Asia Selatan, dan Asia  

Tenggara. Di India, kunyit terkenal dengan sebutan golden spice of India          

karena telah digunakan semenjak berabad-abad lalu sebagai salah satu                   

obat-obatan tradisional karena dipercaya mampu menyembuhkan berbagai          
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jenis penyakit hingga digunakan sebagai salah satu alternatif perawatan luka 

(Rathaur et al., 2012). 

     Bagian utama kunyit adalah rimpangnya yang mengandung senyawa aktif 

utama, yaitu curcumin dan turunannya. Penelitian sebelumnya oleh Mohanty dan 

Sahoo (2017) menyebutkan bahwa senyawa curcumin yang terkandung dalam 

rimpang kunyit mempunyai efek anti inflamasi dan antioksidan. Selain itu, 

curcumin mampu mempercepat proses reepitelialisasi, meningkatkan 

neovaskularisasi, meningkatkan migrasi beberapa jenis sel, dan meningkatan 

jumlah kolagen. Rimpang kunyit juga memiliki kandungan senyawa lain          

berupa demethoxycurcumin (curcumin II) dan bis-demethoxycurcumin      

(curcumin III), kedua senyawa ini mempunyai mekanisme yang sama                 

seperti  curcumin  (Rathaur  et  al.,  2012;  Mohanty  dan  Sahoo,  2017). 

     Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan sebuah 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberian Ekstrak Rimpang Kunyit (Curcuma 

longa) Secara Topikal Terhadap Penurunan Luas Luka Laserasi Pada Tikus Putih 

(Rattus norvegicus strain wistar) Jantan” dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

pemberian ekstrak rimpang kunyit (Curcuma longa) secara topikal berpengaruh 

terhadap penurunan luas luka laserasi pada tikus putih (Rattus norvegicus strain 

wistar) jantan. 

1.2 Rumusan Masalah 

     Apakah pemberian ekstrak rimpang kunyit (Curcuma longa) secara topikal 

berpengaruh terhadap penurunan luas luka laserasi pada tikus putih (Rattus 

norvegicus strain wistar) jantan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

     Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak rimpang kunyit (Curcuma longa) 

secara topikal terhadap penurunan luas luka laserasi pada tikus putih (Rattus 

norvegicus strain wistar) jantan.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui perbandingan luas luka laserasi pada tikus putih (Rattus 

norvegicus strain wistar) jantan antara setiap kelompok yang diberikan 

olesan ekstrak rimpang kunyit (Curcuma longa) dengan konsentrasi yang 

berbeda pada setiap kelompok perlakuan. 

2. Mengetahui konsentrasi minimal ekstrak rimpang kunyit (Curcuma 

longa) yang mampu mempercepat penurunan luas luka laserasi pada tikus 

putih (Rattus norvegicus strain wistar) jantan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

     Sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan 

kesehatan, serta memberikan informasi ilmiah tentang ekstrak rimpang kunyit 

(Curcuma longa), sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan 

penelitian lain yang berkaitan dengan penggunaan tanaman tersebut.   

1.4.2 Manfaat Klinis 

     Sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti tentang potensi 

lain dari penggunaan ekstrak rimpang kunyit (Curcuma longa) dalam 

penyembuhan luka, sehingga diharapkan kedepannya dapat dikembangan 

menjadi salah satu alternatif untuk penyembuhan luka.  


