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RINGKASAN 

 

Pengaruh Ekstrak Daun Cincau Hijau (Cyclea barbata L.Miers) Terhadap 

Kesembuhan Luka Insisi Pada Mencit. Penelitian ini diibawah bimbingan Prof. 

Dr. Dewa Ketut Meles, drh., M.S. sebagai pembimbing utama dan Dr. Mirni 

Lamid, Drh.,MP.sebagai pembimbing serta. 

Luka (vulnus) adalah kerusakan jaringan tubuh yang disebabkan oleh 

faktor–faktor fisik dan kimia yang disertai gangguan struktur kontinuitas jaringan. 

Penyembuhan luka adalah proses perbaikan jaringan kulit dan jaringan lunak 

lainnya yang terdiri dari tiga fase yaitu fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase 

remodeling (maturasi).  

Proses inflamasi merupakan reaksi yang dapat menimbulkan reaksi 

berantai dan rumit yang berdampak terjadinya vasodilatasi dan perubahan 

mikrovaskuler sehingga memungkinkan protein plasma keluar (eksudasi) dan 

emigrasi leukosit dari sistem sirkulasi ke pusat radang. Inflamasi diperlukan 

sebagai pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme yang masuk dalam tubuh serta 

penyembuhan luka yang membutuhkan komponen seluler untuk membersihkan 

debris lokasi cidera serta meningkatkan perbaikan jaringan 

Penelitian ini bertujuan membuktikan kemampuan ekstrak daun cincau 

hijau sebagai tanaman obat untuk penyembuh luka insisi pada mencit. Hewan 

percobaan yang digunakan adalah 25 ekor mencit (Mus musculus) dibagi dalam 

lima kelompok perlakuan secara acak. Kelompok I adalah kontrol perlakuan 

(CMC Na 1% dan Aquades), kelompok II adalah kontrol positif (pengobatan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH EKSTRAK DAUN CINCAU HIJAU  
(Cyclea barbata L. Miers) TERHADAP KESEMBUHAN LUKA INSISI PADA MENCIT

NURUL NINA WIDYA WARDANI



42 

 

 

 

dengan Povidone iodine 10%), kelompok III adalah pengobatan dengan ekstrak 

daun cincau hijau 40%, kelompok IV adalah kelompok dengan pengobatan 

ekstrak daun cincau hijau 60%, dan kelompok V adalah kelompok dengan 

pengobatan ekstrak daun cincau hijau 80%. Pengobatan dilakukan dua kali sehari 

yaitu pagi dan sore. Pengamatan kesembuhan luka yang ditandai dengan 

penutupan luka oleh jaringan epitel. Rancangan percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data skor tingkat 

kekeringan dan tingkat kesembuhan luka dianalisis menggunakan uji Kruskal 

Wallis dan dilanjutkan dengan uji Mann Whitney, sedangkan data rerata hari 

kesembuhan luka dianalisis menggunakan uji ANOVA One Way dilanjutkan 

dengan uji Duncan. Keseluruhan data yang diperoleh diproses dengan SPSS for 

windows 20. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun cincau hijau 40% (P2) 

memberikan efek kesembuhan yang sama dengan kelompok povidone iodine 10% 

(P1). Pemberian ekstrak daun cincau hijau 60% (P3) menunjukkan nilai yang 

paling baik dalam penyembuhan luka insisi mencit. Ekstrak daun cincau hijau 

80% (P4) memberikan efek kesembuhan sedikit lebih lama dibandingkan dengan 

perlakuan ekstrak daun cincau hijau 60% (P3). Hal tersebut disebabkan oleh 

flavonoid akan mengalami penurunan pada konsentrasi tinggi akibat peningkatan 

kepekatan larutan yang menyebabkan penurunan aktivitas antioksidannya. 

Tingkat kepekatan yang terlalu tinggi dapat menghambat saponin untuk 

menembus membran. 
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Ekstrak daun cincau hijau 60% dapat mempercepat waktu penyembuhan 

luka insisi pada mencit karena mengandung flavonoid dan saponin yang berfungsi 

sebagai antibakteri dan antioksidan.  

Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat disarankan bagi peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kesembuhan luka 

insisi menggunakan obat topikal dalam bentuk salep, cream, powder, atau solutio. 

 

. 
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