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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Luka didefinisikan sebagai kerusakan fisik akibat terbuka atau hancurnya

kulit yang menyebabkan ketidak seimbangan fungsi dan anatomi kulit normal

(Nagori and Solanki, 2011). Menurut Reksoprodjo (2012) luka adalah keadaan

kontinuitas jaringan yang rusak karena trauma dari benda tajam atau tumpul,

perubahan suhu, kimiawi, listrik, radiasi, atau gigitan hewan. Luka insisi adalah

luka yang sering terjadi pada permukaan kulit yang diakibatkan oleh kontak

dengan benda tajam (Mifflin, 2007). Luka insisi juga dapat diakibatkan oleh

instrumen bedah (Keane and O'Toole, 2005).

Proses penyembuhan luka merupakan proses biologik dimulai dari adanya

trauma dan berakhir dengan terbentuknya luka parut. Penyembuhan luka adalah

sembuh dalam waktu sesingkat mungkin, dengan rasa sakit, ketidaknyamanan,

dan luka parut yang minimal. meminimalkan kerusakan jaringan, penyediaan

perfusi jaringan dan oksigenasi yang cukup, nutrisi yang tepat untuk jaringan luka

(Reddy et al., 2012). Menurut Molnar (2007) proses penyembuhan luka dibagi

menjadi lima fase yaitu hemostasis, inflamasi, proliferasi, kontraksi dan

remodeling.

Kolagen memegang peranan yang sangat penting pada proses penyembuhan

luka, karena dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan penyembuhan luka.

Kolagen mempunyai kemampuan antara lain dalam hemostasis, interaksi dengan

trombosit, interaksi dengan fibronektin, meningkatkan eksudasi cairan,
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meningkatkan komponen seluler, meningkatkan faktor pertumbuhan dan

mendorong proses fibroplasia dan terkadang pada proliferasi epidermis (Triyono,

2005).

Saat ini sudah terdapat obat-obat paten yang berfungsi membantu dan

mengoptimalkan proses kesembuhan luka, baik luka bakar, luka insisi, ataupun

luka lainnya. Obat tersebut memiliki harga yang relatif mahal dan tidak semua

kalangan dapat menjangkau. Selain itu pertimbangan terhadap zat kimia sintetis

yang mempunyai efek samping membahayakan bagi organ vital yang lain. Oleh

karena itu, dibutuhkan suatu obat baru yang berkhasiat membantu dan

mengoptimalkan proses kesembuhan luka namun dengan harga yang terjangkau

dan aman digunakan. Hal ini menyebabkan obat yang berasal dari herbal alami

menarik perhatian para ahli di bidang pengobatan medis sebagai alternatif

(Wibawati, 2012).

Penelitian tentang manfaat tanaman sebagai obat semakin banyak dilakukan

saat ini, karena toksisitasnya rendah, mudah diperoleh, murah dan efek samping

rendah (Rusmiati, 2004). Tanaman yang sudah diteliti dan terbukti khasiatnya

sebagai penyembuh luka, misal lidah buaya yang mengandung tanin, flavonoid,

polifenol yang berfungsi sebagai antiseptik (Leo, 2013); sirih merah yang

mengandung terpenoid dan saponin yang berfungsi sebagai pemacu pembentukan

kolagen (Wibawati, 2012); tapak darah yang mengandung alkaloid yang berfungsi

sebagai antibiotik (Susetya, 2012).

Anredera cordifolia (Ten) Steenis atau yang popular di Indonesia dengan

nama Binahong memiliki nama lain yaitu Boussingaultia gracillis (Miers),
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Boussingaultia cordifolia dan Boussingaultia basselloides. Tanaman ini diduga

berasal dari Hawaii, Australia, Amerika Selatan, New Zealand dan Asia (Pink,

2009). Tanaman binahong (A. cordifolia (Ten) Steenis) terdapat beberapa

kandungan kimia yaitu flavonoid, saponin, terpenoid, alkaloid, tanin (Aulia, 2013).

Dari kandungan tersebut diduga bahwa tanaman binahong dapat digunakan

sebagai antibiotik dan antiseptik untuk membantu mengoptimalkan proses

kesembuhan luka. Kandungan pada tanaman ini juga penting untuk mengaktifkan

enzim prolil hidroksilase yang menunjang tahap hidroksilasi dalam pembentukan

kolagen, sehingga dapat mempercepat proses kesembuhan luka (Susetya, 2012).

Penelitian tentang manfaat daun binahong telah dilakukan dalam bentuk

sediaan gel (Yuliani, 2012), krim (Paramita, 2012), dan ekstrak (Selawa dkk.,

2013). Pada penelitian ini digunakan sediaan sari yang didapatkan dengan cara

menghaluskannya menggunakan blender lalu menyaringnya. Sediaan berbentuk

sari dipilih pada penelitian ini mengingat prinsip cepat, mudah dan murah sebagai

obat luka insisi yang dapat diaplikasikan secara topikal (Muhlisah, 2007).

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang

pengaruh sari daun binahong (A. cordifolia (Ten.) STEENIS) terhadap kepadatan

kolagen pada luka insisi tikus putih (Rattus norvegicus).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah sari daun binahong

berpengaruh terhadap kepadatan kolagen pada luka insisi tikus putih?
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1.3 Landasan Teori

Kesembuhan luka normal merupakan proses yang kompleks dan dinamis,

tetapi mempunyai pola yang dapat diprediksi fase kesembuhannya (Morison,

2004). Penyembuhan luka ditandai dengan digantikannya jaringan tubuh yang

rusak dengan jaringan hidup. Prinsip dasar penyembuhan luka dibagi dua yaitu

regenerasi dan perbaikan. Perbedaan diantara kedua prinsip tersebut terletak pada

hasil akhir kesembuhan luka. Jaringan rusak pada regenerasi diganti oleh

proliferasi disekitar sel yang rusak, sedangkan pada perbaikan jaringan yang rusak

akan digantikan oleh jaringan granulasi yang matang membentuk jaringan parut

(Watson, 2006). Penyembuhan luka dibagi menjadi lima fase yaitu hemostatis,

inflamasi, proliferasi, kontraksi dan remodeling (Molnar, 2007).

Pada fase hemostasis kolagen berperan sebagai agen hemostatik yang

efisien karena kolagen dapat membantu agregasi trombosit. Pada fase inflamasi

kolagen berperan menarik makrofag ke daerah luka dengan kemampuan

kemotaksis (Goerge, 1994 dalam Triyono 2005). Pada fase proliferasi kolagen

berperan menarik fibroblast ke daerah luka (Mattew, 1999). Pada fase kontraksi

kolagen berperan mengunci sel fibroblast pada daerah luka (Molnar 2007). Pada

fase remodeling kolagen berperan untuk memberi kekuatan pada jaringan baru

(Mattew, 1999).

Manfaat binahong sangat besar dalam dunia pengobatan, dimana secara

empiris binahong terbukti dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Bagian

tanaman yang digunakan untuk pengobatan dapat berasal dari akar, batang, daun,

dan bunga maupun umbi yang menempel pada ketiak daun. Daun binahong
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mengandung beberapa senyawa kimia yaitu flavonoid, saponin, terpenoid,

alkaloid, tanin. Flavonoid berperan langsung sebagai antibiotik dan antiseptik

dengan menggangu fungsi kerja dari mikroorganisme seperti bakteri (Manoi,

2009). Saponin berfungsi sebagai antiseptik, antioksidan dan memacu

pembentukan kolagen pada proses penyembuhan luka (Pramita, 2009).

Terpenoid berfungsi sebagai aktivitas antibakteri dan antioksidan. Alkaloid

berfungsi sebagai antibiotik karena ada senyawa viridicatin (Setiana, 2011). Tanin

berfungsi sebagai antibakteri dan antioksidan untuk mencegah kerusakan oksidatif

Deoxyribonucleic Acid (DNA) dengan dua cara, yaitu mengikat logam terutama

besi dan secara langsung membasmi radikal bebas (Lodovici et al., 2001).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui pengaruh sari daun binahong terhadap kepadatan kolagen pada luka

insisi tikus putih.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi bahwa sari daun binahong dapat digunakan

sebagai obat penyembuh luka.

2. Mengenalkan tanaman binahong sebagai obat penyembuh luka yang

efisien, efektif, dan terjangkau.

3. Memperkaya khasanah ilmu pengobatan luka dengan bahan baku
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tanaman obat.

1.6 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah sari daun binahong berpengaruh

terhadap peningkatan kepadatan kolagen pada luka insisi tikus putih.
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