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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kunyit 

2.1.1 Taksonomi 

     Kunyit (Curcuma longa) mempunyai sinonim, yaitu Curcuma domestica 

(Daily et al., 2016). Menurut Bagchi (2012), taksonomi tanaman kunyit 

(Curcuma longa) sebagai berikut: 

Tabel. 2.1 Taksonomi Curcuma longa  
Kingdom   :  Plantae 

Divisi :  Spermatophyta 

Sub divisi :  Angiospermae 

Kelas  :  Monocotyledonae 

Ordo   :  Zingiberales 

Famili   :  Zingiberaceae 

Genus   :  Curcuma 

Spesies   :  Curcuma longa  
(Bagchi, 2012) 

 
(Li et al., 2011)                                             

 

Gambar 2.1 

Tanaman Kunyit 

2.1.2 Penyebaran dan Habitat 

     Kunyit merupakan tanaman asli dari daerah Asia Tenggara yang tumbuh      

di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini dibudidayakan di berbagai negara 

benua Asia seperti Cina, Taiwan, Nepal, India, Bangladesh, Sri Lanka,     
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negara-negara Asia Tenggara hingga Nigeria, Australia, dan negara-negara 

Amerika Latin  (Rathaur  et  al,  2012;  Yadav  dan  Tarun,  2017). 

     Tanaman kunyit dapat tumbuh mulai dari daerah dataran rendah             

dengan ketinggian minimal 240 mdpl hingga daerah dataran tinggi              

dengan ketinggan maksimal 2000 mdpl, dengan pertumbuhan terbaik        

dicapai pada daerah yang memiliki suhu optimum 20-30°C, serta curah hujan 

2000-4000 mm/tahun. Selain itu, dengan jarak tanam yang teratur dan            

tidak berdekatan dengan tanaman lain akan menghasilkan rimpang dengan 

kualitas yang baik, kuantitas yang banyak, dan ukuran rimpang yang besar 

(Kurniawan  et  al.,  2016;  Yadav  dan  Tarun,  2017). 

2.1.3 Morfologi 

a. Batang 

     Tanaman kunyit dapat tumbuh dengan tinggi batang mencapai                

1 meter. Batangnya merupakan batang semu tidak bercabang yang 

terbentuk dari pelepah daun-daunnya dengan bentuk bulat, serta  

berwarna  hijau  keunguan  (Nagpal  dan  Sood,  2013;  Yadav  dan  Tarun,  

2017). 

b. Daun dan Bunga 

     Setiap cabang pelepah daun dari tanaman kunyit hanya memiliki   

daun tunggal dengan warna hijau pucat, bertulang menyirip, dan 

bertangkai. Memiliki daun yang berbentuk lanset lebar dengan tepi       

rata, serta ujung daun yang lancip. Bunganya berbentuk kerucut       

dengan kelopak silindris berwarna kemerahan dan pangkal bunga 

berwarna  putih  (Nagpal  dan  Sood,  2013;  Yadav  dan  Tarun,  2017). 
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c. Rimpang 

     Rimpang merupakan bagian utama dari tanaman kunyit. Memiliki 

warna kulit luar jingga kecoklatan dan daging rimpangnya berwarna 

jingga cerah. Berbentuk bulat panjang beruas dengan diameter rata-rata  

3 cm serta panjang 5-6 cm. Setiap ruasnya dapat menumbuhkan tunas 

yang akan berkembang menjadi tanaman kunyit baru (Khambalkar et al., 

2017; Yadav dan Tarun, 2017). 

 
(Tanvir et al., 2017)                                             

 

Gambar 2.2 

Rimpang Kunyit 

2.1.4 Kandungan Senyawa Rimpang Kunyit 

     Salah satu penelitian oleh Ashraf dan Sultan (2017) tentang skrining 

fitokimia yang dilakukan pada Curcuma longa, mengungkapkan terdapat 

banyak sumber senyawa polifenol, yaitu berupa beberapa jenis senyawa        

yang disebut curcuminoid, terdiri dari curcumin sebagai senyawa utama          

dan senyawa turunannya, yaitu demethoxycurcumin (curcumin II) dan              

bis-demethoxycurcumin (curcumin III). 

     Dari hasil penelitian tersebut, persentase nilai kandungan curcumin 

merupakan yang terbesar, yaitu sekitar 80%, untuk dua senyawa turunannya, 

demethoxycurcumin dan bis-demethoxycurcumin sekitar 12%. Selain itu,       
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juga terdapat kandungan karbohidrat (69,4%), protein (6,3%), lemak (5,1%), 

mineral (3,5%), dan air (13,1%) (Ashraf dan Sultan, 2017). 

Tabel 2.2 Kandungan Senyawa Rimpang Kunyit 

Senyawa Persentase (%) 

Curcumin 80 

Demethoxycurcumin dan 

bis-demetothoxycurcumin 
12 

Karbohidrat 69,4 

Protein 6,3 

Lemak 5,1 

Mineral 3,5 

Air 13,1 

 (Ashraf dan Sultan, 2017)  

 
(Akbik et al, 2014) 

 
Gambar 2.3 

Struktur Kimia Curcumin, Demethoxycurcumin dan Bis-demetothoxycurcumin 

2.1.5 Mekanisme Penyembuhan Luka Senyawa Rimpang Kunyit 

     Penelitian yang dilakukan oleh Mohanty dan Sahoo (2017) menunjukkan 

bahwa Curcuma longa mempunyai manfaat penyembuhan luka yang 

prospektif.  
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     Ketika terjadi hemostasis, senyawa polifenol curcumin beserta senyawa 

turunannya, seperti demethoxycurcumin dan bis-demethoxycurcumin 

meningkatkan pelepasan Platelet-derived growth factor (PDGF), Transforming 

growth factor-beta (TGF-β), Fibroblast growth factor (FGF), dan Epidermal 

growth factor (EGF) oleh platelet. Untuk mencegah fase inflamasi     

memanjang dan mencegah kerusakan jaringan, curcumin menargetkan  

Reactive oxygen species (ROS) dengan menurunkan jumlah radikal bebas 

seperti superoksida (O2
-). Curcumin juga dapat menghambatkan aktivasi 

monosit sehingga menurunkan sekresi Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α). 

Sekresi sitokin yang bertindak sebagai mediator inflamasi, seperti interleukin-1 

(IL-1), interleukin-6 (IL-6), dan interleukin-8 (IL-8) juga akan diturunkan. 

Selain itu, dengan menurunkan enzim cyclooxygenase (COX) akan 

menghambat pengubahan arachidonic acid menjadi prostaglandin, sehingga 

akan menormalkan permeabilitas vaskuler. Dengan menurunkan faktor 

proinflamasi, aktivasi dan adhesi dari neutrofil juga akan menurun,          

sehingga fase inflamasi tidak akan memanjang (Mohanty dan Sahoo,           

2017). 

     Memasuki fase proliferasi, curcumin kembali meningkatkan sekresi     

PDGF, TGF-β, FGF, EGF, dan Vascular endothelial growth factor (VEGF)  

oleh makrofag dan sel endotel. Dengan meningkatnya growth factor 

menunjukkan reepitelialisasi dini, peningkatan proliferasi fibloblas, 

peningkatan produksi kolagen, peningkatan angiogenesis, pembentukan 

jaringan granulasi, dan peningkatan migrasi berbagai jenis sel, termasuk 

fibroblas, kolagen, keratinosit, dan makrofag. Peningkatan TGF-β terus 
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berlangsung hingga fase remodelling sehingga meningkatkan kontraksi luka 

(Mohanty dan Sahoo, 2017). 

2.2 Kulit 

2.2.1 Definisi 

     Kulit merupakan organ tubuh terbesar, terhitung sekitar 15% dari total    

berat badan orang dewasa. Kulit mempunyai banyak fungsi vital,             

termasuk perlindungan terhadap paparan fisik, kimia, dan infeksi, serta 

mencegah kehilangan air secara berlebihan dari tubuh dan berperan dalam 

termoregulasi. Secara umum, kulit terdiri atas tiga lapisan, yaitu lapisan 

epidermis,  dermis,  dan  jaringan  subkutan  (Kolarsick  et  al.,  2011). 

 
(Kolarsick et al., 2011) 

 
Gambar 2.4 

Struktur Kulit 

2.2.2 Lapisan Kulit 

a. Epidermis 

     Epidermis merupakan lapisan terluar kulit, yang tersusun atas        

epitel pipih berlapis (stratified squamos epithelium) terutama dari dua 

jenis sel, yaitu keratinosit dan dendritik. Setidaknya 80% sel pada    

lapisan epidermis adalah keratinosit. Proses diferensiasi yang terjadi    
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saat keratinosit bermigrasi dari lapisan basal ke permukaan kulit 

menghasilkan keratinisasi. Epidermis memiliki sejumlah sel lainnya, 

seperti melanosit, sel langerhans, dan sel merkel. Epidermis umumnya 

dibagi menjadi lima lapisan menurut morfologi dan posisi dari keratinosit 

saat berdiferensiasi, yaitu lapisan basal (stratum germinativum),      

lapisan sel pipih (stratum spinosum), lapisan granular (stratum 

granulosum), lapisan bening (stratum lucidum), dan lapisan tanduk 

(stratum  korneum)  (Kolarsick  et  al.,  2011). 

 
(Kalangi., 2013) 

 
Gambar 2.5 

Lapisan Epidermis 

    Lapisan basal terletak paling dalam, terdiri atas lapisan keratinosit  

yang berbentuk silindris di atas membran basal dan melekat pada     

lapisan dermis di bawahnya. Terjadi proses proliferasi keratinosit     

secara kontinu yang berfungsi untuk regenerasi epitel. Keratinosit yang 

berada pada lapisan basal mengganti sel-sel dengan bermigrasi ke         

arah permukaan lapisan superfisial. Migrasi keratinosit dari                

lapisan basal ke lapisan superfisial memakan waktu setidaknya                   
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14 hari. Pergerakan ini dipercepat jika terjadi luka pada kulit       

(Kolarsick  et  al.,  2011;  Kalangi,  2013). 

     Di atas lapisan basal adalah lapisan sel pipih atau stratum spinosum 

yang terdiri atas 5-10 lapis sel. Lapisan sel pipih terdiri dari berbagai sel 

dengan perbedaan bentuk dan struktur yang tergantung pada lokasinya. 

Suprabasal spinous cells misalnya, berbentuk poligonal dan memiliki 

nukleus bulat, sedangkan sel-sel superfisial pada umumnya berukuran 

lebih besar, menjadi semakin pipih saat didorong mendekati permukaan 

kulit (Kolarsick et al., 2011). 

     Lapisan granular atau stratum granulosum, terdiri dari 1-3 lapisan sel 

berbentuk pipih yang terdapat butiran keratohyalin di sitoplasmanya.  

Sel-sel lapisan granular ini berperan dalam sintesis dan modifikasi protein 

yang terlibat dalam proses keratinisasi (Kolarsick et al., 2011). 

     Selanjutnya terdapat lapisan bening atau stratum lucidum. Lapisan ini 

terdiri dari 2-3 lapisan sel pipih yang transparan. Akibat dari adhesi     

yang kurang, serta sel-sel yang transparan, menyebabkan tidak 

terdapatnya batas-batas yang jelas antar sel, inti sel juga tidak     

ditemukan  (Kalangi, 2013). 

     Lapisan terluar dari epidermis adalah lapisan tanduk atau stratum 

korneum. Korneosit merupakan sel yang terdapat pada lapisan ini. 

Korneosit merupakan sel yang terbentuk dari keratinosit yang 

berdiferensiasi melalui proses keratinisasi. Sel ini berperan sebagai 

penghalang untuk melindungi dari paparan, zat asing, dan mencegah 

terjadinya kehilangan air berlebih (Kolarsick et al., 2011). 
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b. Dermis 

     Dermis adalah lapisan jaringan ikat tidak beraturan yang terdiri atas 

lapisan papillare dan lapisan retikuler. Lapisan ini melindungi tubuh dari 

cedera mekanis, mengikat air, membantu termoregulasi, dan mencakup 

reseptor stimulus sensorik. Dermis mengakomodasi masuknya stimulus 

oleh jaringan saraf dan vaskular, fibroblas, makrofag, dan sel mast.         

Sel darah lainnya, termasuk limfosit, sel plasma, dan leukosit, masuk        

ke dalam dermis sebagai respon terhadap berbagai rangsangan juga 

(Kolarsick et al., 2011; Kalangi, 2013).  

     Lapisan papillare merupakan lapisan dermis yang terletak tepat            

di bawah epidermis. Lapisan ini tersusun lebih longgar daripada       

lapisan retikuler, ditandai adanya papila dermis dengan jumlahnya      

yang bervariasi antara 50 – 250/mm2. Terdapat badan meissner yang 

merupakan  badan  akhir  saraf  sensoris  (Kalangi, 2013). 

     Lapisan retikuler tersusun dengan rongga-rongga di antaranya  

terdapat kelenjar keringat, folikel rambut, serta terisi jaringan lemak. 

Lapisan ini menyatu dengan jaringan subkutan (hipodermis) yang    

berada  di  bawahnya  (Kalangi, 2013). 

c. Jaringan Subkutan 

     Jaringan subkutan atau hipodermis adalah jaringan ikat longgar yang 

banyak mengandung sel lemak. Serat kolagen tersusun sejajar, beberapa 

di antaranya yang menyatu dengan stratum retikuler. Lemak subkutan 

umumnya akan cenderung mengumpul di daerah tertentu pada tubuh. 

Jumlah dari lemaknya juga tergantung dari status gizi dan perbedaan  
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jenis kelamin. Lapisan lemak ini disebut panniculus adiposus (Kalangi, 

2013). 

     Ketebalan panniculus adiposus yang bervariasi tergantung pada     

letak kulit. Dianggap sebagai organ endokrin, jaringan subkutan 

berfungsi sebagai gudang penyimpan cadangan energi. Terjadi konversi 

hormon dengan mengubah androstenedion menjadi estron oleh 

aromatase.  Selain itu, sel-sel lemak menghasilkan leptin, hormon yang 

mengatur  berat  badan  (Kolarsick  et  al.,  2011). 

2.3 Luka 

2.3.1 Definisi 

     Luka merupakan keadaan yang ditandai dengan terjadinya diskontinuitas 

jaringan tubuh yang disebabkan karena trauma ataupun tindakan bedah. 

Kerusakan jaringan ini melibatkan beberapa jaringan tubuh seperti kulit, 

diantaranya adalah lapisan epidermis, dermis, dan subkutan. Selain itu,            

juga melibatkan pembuluh darah, jaringan saraf, otot, tulang bahkan           

hingga ke organ. Luka memiliki bentuk yang bermacam-macam, bentuk ini 

didasarkan penyebab luka tersebut terjadi, seperti abrasi, insisi, laserasi, 

penetrasi, puncture, dan lain-lain. Berdasarkan struktur anatomi kulit dan 

kedalaman luka, dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu superfisial,           

dengan luka yang mengenai lapisan epidermis; partial thickness, dengan luka 

dari lapisan epidermis hingga dermis; dan yang terakhir full thickness,       

dengan luka dari lapisan epidermis, dermis, jaringan subkutan bahkan        

hingga  ke  tulang  (Hasibuan et al.,  2010;  Kartika,  2015). 
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2.3.2 Luka Laserasi 

     Laserasi, luka robek, atau vulnus laceratum adalah jenis luka terbuka    

dengan tepi luka tidak rata, sebagian besar disebabkan oleh benda tajam 

berpermukaan tidak rata yang memotong lapisan kulit dan terkadang sampai 

jaringan di bawahnya. Luka laserasi memiliki variasi kedalaman luka dari 

dangkal hingga dalam. Berdasarkan proses penyembuhannya, laserasi 

digolongkan ke dalam penyembuhan sekunder, karena sebagian jaringan hilang 

akibat didapatkannya luka, sehingga tepi luka tidak bisa menyatu secara 

langsung  (Hasibuan et al., 2010; Kartika, 2015). 

2.3.3 Penyembuhan Luka 

     Fase penyembuhan luka terbagi menjadi tiga, yaitu fase hemostasis dan 

inflamasi, fase proliferasi (epitelialisasi), dan yang terakhir fase maturasi 

(remodelling) (Kartika, 2015). 

 
(Mohanty dan Sahoo, 2017) 

 
Gambar 2.6 

Fase Penyembuhan Luka 

2.3.3.1 Fase Hemostasis dan Inflamasi 

     Hemostasis dan inflamasi adalah fase pertama, yang dimulai segera 

setelah cedera dengan menghentikan perdarahan dari pembuluh darah 

yang terluka. Trombosit dikeluarkan untuk menutup pembuluh darah  

yang pecah. Mereka mengeluarkan vasokonstriktor yang merangsang 

penyempitan pembuluh darah dan dengan demikian membantu 
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mengurangi kehilangan darah. Trombin bertindak sebagai protease    

serine yang mengubah protein fibrinogen menjadi fibrin. Jala yang 

dihasilkan dari fibrin dan trombosit menyegel kerusakan di pembuluh 

darah. Akhirnya, platelet mengeluarkan stimulasi growth factor seperti 

PDGF, TGF-β, FGF, dan EGF, yang akan mulai dengan mengaktifkan     

sel mesenkim untuk berdiferensiasi menjadi fibrobas. Trombosit akan 

berdegranulasi, kemudian melepas kemoatraktan yang akan menarik       

sel  radang  (Ahmad, 2010; Hasibuan et al., 2010; Mohanty dan Sahoo, 

2017). 

     Sel-sel radang bermigrasi ke daerah luka untuk mengeliminasi     

bakteri serta memulai proses penyembuhan. TGF-β yang disekresikan 

oleh platelet mengirim sinyal untuk memulai proses penyembuhan  

dengan menarik makrofag, yang selanjutnya mensekresikan growth  

factor dan sitokin yaitu PDGF, TGF-β, FGF, EGF, TNF-α, IL-1, IL-6,    

dan IL-8. Selama infeksi, sitokin akan menarik sel-sel radang ke         

daerah yang terluka dimana patogen telah menyerang tubuh.    

Selanjutnya, aktivasi sel mast akan menghasilkan degranulasi dan         

pelepasan histamin (Ahmad, 2010; Hasibuan et al., 2010; Mohanty dan 

Sahoo, 2017). 

     Disisi lain, fosfolipid diubah oleh enzim phospholipase menjadi 

arachidonic acid. Kemudian enzim COX mengubah arachidonic acid 

menjadi prostaglandin (PGE). Komplemen yang juga kemudian aktif, 

mengeluarkan bradykinin dan anaphylatoxin, bersama dengan histamin 

dan prostaglandin menyebabkan vasodilatasi arteriol. Sirkulasi yang 
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melambat serta diiringi dengan kenaikan permeabilitas vaskular 

menyebabkan terjadinya eksudasi. Dengan terjadinya koagulasi 

intravaskuler, komplemen, dan aktivasi monosit, menyebabkan sel  

leukosit lain teraktivasi, terutama neutrofil yang terkumpul di sepanjang 

endotel pembuluh darah. Kemudian, leukosit menembus endotel dan 

bermigrasi ke jaringan interstisial menuju area luka (extravasation). 

Selama proses ini, mediator inflamasi akan terus dilepaskan sebagai 

respon dari aktivasi dan adhesi neutrofil. Mediator inflamasi akan  

memicu aktivasi monosit untuk bermigrasi ke area luka dan       

melepaskan TNF-α (Ahmad, 2010; Hasibuan et al., 2010; Mohanty dan 

Sahoo, 2017). 

     Neutrofil mengaktifkan mekanisme bakterisidal dengan penggunaan 

oksigen radikal, seperti O2
-. Saat anion tersebut berdismutasi             

menjadi H2O2, neutrofil mengeluarkan myeloperoxidase yang 

menyebabkan ikatan dengan ion Cl- menjadi HOCL- yang radikal.         

ROS ini merupakan mekanisme bakterisidal utama neutrofil, tetapi 

oksigen radikal dapat memperpanjang fase inflamasi dan memicu 

kerusakan jaringan karena bersifat toksik (Ahmad, 2010; Hasibuan et al., 

2010; Mohanty dan Sahoo, 2017). 

     Pada akhir fase inflamasi, akan terjadi netralisasi mediator       

inflamasi, disertai dengan permeabilitas vaskular yang normal,        

leukosit yang berhenti berinfiltrasi, apoptosis neutrofil yang tersisa di 

daerah luka dan diakhiri dengan berkurangnya cairan di interstisial 

(Ahmad, 2010; Hasibuan et al., 2010; Mohanty dan Sahoo, 2017). 
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2.3.3.2 Fase Proliferasi 

     Fase proliferasi akan dimulai dari akhir fase inflamasi (hari 3-5)  

hingga tertutupnya permukaan luka. Fase ini dimulai dengan terjadinya 

proliferasi fibroblas, Makrofag mensekresi PDGF, TGF-β, FGF, EGF,   

dan TNF-α yang terlibat erat dalam proliferasi fibroblas, produksi 

kolagen, angiogenesis, dan epitelialisasi. FGF akan menginduksi                

sel mesenkim untuk berdiferensiasi menjadi fibrobas, Sel fibroblas 

memulai pembentukan kolagen, angiogenesis, dan epitelialisasi.            

TGF-ß, trombosit, dan makrofag menstimulasi fibroblas untuk 

menghasilkan kolagen. Disisi lain, beberapa sel fibroblas dengan  

terstimulasi TGF-ß berdiferensiasi menjadi myofibroblast. Sifat  

kontraktil serat kolagen dan myofibroblast menyebabkan penyesuaian 

tegangan pada luka, sehingga menyebabkan daerah tepi luka akan 

cenderung mengerut. Selanjutnya, sel endotel yang mensekresikan   

VEGF bersama fibroblas yang distimulasi TGF-ß akan memulai 

pembentukan pembuluh darah baru (angiogenesis). Daerah luka yang 

dipenuhi fibroblas, serat kolagen, dan proses angiogenesis, kemudian 

membentuk jaringan granulasi (Hasibuan et al., 2010; Mohanty dan 

Sahoo, 2017). 

     Pada tahap selanjutnya, terjadi proses diferensiasi keratinosit. 

Keratinosit yang berada pada lapisan basal epidermis akan terlepas dan 

bermigrasi ke lapisan yang lebih superfisial untuk menutup permukaan 

luka. Kemudian, proliferasi keratinosit akan mengisi lapisan basal   

dengan keratinosit yang baru. Seluruh proses fibroplasia baru akan 
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terhenti ketika migrasi keratinosit telah menutup seluruh permukaan luka 

(Hasibuan et al., 2010; Mohanty dan Sahoo, 2017). 

2.3.2.3 Fase Maturasi 

     Proses penyembuhan luka berakhir dengan fase maturasi atau 

remodelling yang panjang, yaitu dimulai ketika memasuki akhir fase 

proliferasi (7-14 hari) dengan ditandai tertutupnya permukaan luka hingga 

3-6 bulan setelah penyembuhan. Fase ini terdiri dari tiga hal yaitu, 

penyerapan kembali jaringan berlebih, pengerutan luka, dan remodelling 

jaringan baru. Setelah fase proliferasi berhenti, jaringan granulasi secara 

bertahap mengumpulkan lebih banyak fibroblas, mengurangi sintesis 

kolagen, dan menyimpan kolagen yang berlebih, sisanya akan mengerut 

menyesuaikan regangan luka. Selama proses ini berlangsung, 

menghasilkan pembentukan bekas luka yang mengandung sejumlah kecil 

fibroblas, dengan ciri pucat, tipis, dan lentur. Dengan distimulasi TGF-ß, 

membantu luka semakin mengerut secara maksimal. Pada akhir fase, 

remodelling luka telah mencapai regangan hingga 80% dari kulit normal 

(Hasibuan et al., 2010; Mohanty dan Sahoo, 2017). 


