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BAB 1 PENDAHULUAN 

      

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kulit merupakan penutup dan pelindung permukaan tubuh, selain itu kulit 

bekerja sebagai organ sensori yang menghasilkan keringat dan minyak serta 

mengatur suhu tubuh. Lapisan kulit bagian epidermis dapat melindungi  struktur 

di bawahnya dari cidera dan dapat mengurangi rasa sakit karena menutupi ujung 

akhir dari saraf sensorik di dalam dermis (Heather and Adam, 2012). 

Luka adalah kerusakan integritas epitel kulit diikuti dengan terganggunya 

struktur dan fungsi dari jaringan normal sebagai akibat dari luka memar, luka 

lebam, luka robek, luka koyak, atau luka lecet (Soni and Singhai, 2012). Luka 

terbuka sering mengalami infeksi dan menyebabkan keterlambatan kesembuhan 

luka, hal tersebut disebabkan adanya mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh 

sehingga tubuh akan membentuk antibodi sebagai sistem pertahanan.(Cruse and 

Lewis, 2010). 

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 (Arimbi dkk., 2013). Gejala inflamasi dini 
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ditandai oleh adanya pembengkakan, kemerahan, panas, nyeri, dan fungsi 

terganggu (Reddy et al., 2012). 

Pengobatan terhadap luka dengan obat-obat sintetis telah berkembang dan 

penemuan berbagai zat kimia sebagai antibakteri semakin banyak. Tetapi akhir-

akhir ini karena pertimbangan terhadap zat kimia sintetik yang mahal dan terlebih 

menimbulkan efek toksik pada penelitian in vitro tingkat sel, serta penggunaan 

antibiotik yang kurang efisien, menyebabkan obat yang berasal dari herbal alami 

menjadi menarik perhatian para ahli di bidang medis sebagai alternatif pengganti 

yang lebih murah, memiliki efek samping yang lebih kecil, dan tersedia dalam 

jumlah besar (Purnasari dkk, 2012). 

Cyclea barbata L. Miers. adalah tanaman merambat dari famili 

menispermacea yang banyak di budidayakan oleh masyarakat Indonesia. Menurut 

penelitian, cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) memiliki kandungan antara lain 

klorofil, karbohidrat, saponin, flavonoid, alkaloid, terpenoid, tannin, glikosida, 

antrakuonin, vitamin A dan B. Kandungan utama cincau yang berperan sebagai 

antibakteri adalah flavonoid dan saponin (Katrin, 2012).  

Flavonoid mempunyai kemampuan sebagai antioksidan dan antibakteri. 

Antibakteri bekerja dengan menghambat sintesis nukleotida dan merusak 

membran sel bakteri yang menyebabkan ketidakstabilan cairan diikuti keluarnya 

beberapa komponen intaseluler (Mengying et al., 2014). 

Saponin telah ditemukan memiliki fungsi sebagai antibakteri atau 

antimikroba, antiparasit, dan antivirus. Saponin sebagai antibakteri bekerja 

dengan mengganggu stabilitas membran sel bakteri sehingga menyebabkan sel 
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bakteri lisis karena keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel bakteri 

seperti protein, asam nukleat, nukleotida, dan lain-lain (Choon et al., 2014).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Apakah ekstrak daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) dapat 

meningkatkan waktu kesembuhan dan kekeringan luka insisi pada mencit 

(Mus musculus) ? 

b. Berapa konsentrasi optimal ekstrak daun cincau hijau (Cyclea barbata 

L.Miers) dalam meningkatkan nilai kesembuhan luka insisi pada mencit 

(Mus musculus)? 

1.3 Landasan Teori 

Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh atau rusaknya 

kesatuan/komponen jaringan, dimana secara spesifik terdapat substansi jaringan 

yang rusak atau hilang. Ketika luka timbul, beberapa efek akan muncul 

diantaranya hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, respon stres simpatis, 

perdarahan dan pembekuan darah, kontaminasi bakteri dan kematian sel (Grace 

dkk., 2012). 

Kesembuhan luka merupakan suatu proses yang kompleks dengan 

melibatkan banyak sel. Fase kesembuhan luka digambarkan seperti yang terjadi 

pada luka pembedahan. Proses biologis tersebut terjadi dalam beberapa fase 

kesembuhan luka yaitu fase inflamasi, fase proliferasi dan fase maturasi (Reddy et 

al., 2012). 

Daun Cincau hijau mengandung klorofil, karbohidrat, saponin, flavonoid, 

alkaloid, tannin, glikosida, antrakuonin, vitamin A dan B. Flavonoid merupakan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

NURUL NINA WIDYA WARDANI



4 

 

 

 

antibakeri yang berfungsi mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak 

membrane sel serta menghambat penggumpalan keping sel darah (Mengying et 

al., 2014 ; Choon et al., 2014 ). Flavonoid sebagai antioksidan berperan dalam 

melindungi tubuh melawan reactive  oxygen species dan meningkatkan fungsi dari 

antioksidan endogen, memperbesar level enzim antioksidan dalam jaringan 

granulasi (Thakur et al., 2011) . Gugus hidroksil dari flavonoid membuat inaktif 

radikal bebas. 

Senyawa saponin memiliki potensi dalam meningkatkan sintesis kolagen. 

Kolagen merupakan protein utama extra cellular matrix (ECM) yang diproduksi 

oleh fibroblas dalam proses kesembuhan luka. Saponin telah ditemukan memiliki 

fungsi sebagai antibakteri atau antimikroba, antiparasit, dan antivirus (Patil et al., 

2012) 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui efek pemberian ekstrak daun cincau hijau (Cyclea barbata 

L.Miers) dalam meningkatkan waktu kesembuhan dan kekeringan luka 

insisi pada mencit (Mus musculus). 

2. Mengetahui konsentrasi optimal ekstrak daun cincau hijau (Cyclea 

barbata L.Miers) dalam meningkatkan nilai kesembuhan luka insisi 

mencit (Mus musculus). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Menjadi bahan referensi untuk dapat dikembangkan dalam penelitian 

selanjutnya. 

2. Memberikan informasi tentang penggunan cincau hijau sebagai obat 

penyembuhan luka. 

 

1.6 Hipotesis 

1. Pemberian ekstrak daun cincau hijau (Cyclea barbata L.Miers) dapat 

meningkatkan waktu kesembuhan dan kekeringan luka insisi pada mencit 

(Mus musculus). 

2. Konsentrasi optimal ekstrak daun cincau hijau (Cyclea barbata L.Miers) 

yang dapat meningkatkan nilai kesembuhan luka insisi mencit berkisar 

antara konsentrasi 40%-60%. 
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