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ABSTRAK 

 

POTENSI LIQUID SMOKE TEMPURUNG KELAPA (Cocos nucifera L) 

TERHADAP PROSES PENYEMBUHAN TRAUMATIC ULCER DENGAN 

DIABETES MELLITUS 

 

Latar belakang: Traumatic ulcer pada penderita diabetes mellitus dapat 

mengalami penundaan proses penyembuhan (delayed healing), walaupun status 

diabetes mellitusnya terkontrol. Phenolic coumpond dalam liquid smoke tempurung 

kelapa dapat menghambat pembentukan radikal bebas dan produksi TNF-α serta 

meningkatkan pembentukan fibroblas. Salah satu indikator penyembuhan atau 

regenerasi tidak hanya peningkatan fibroblas, tetapi juga peningkatan kolagen. 

Tujuan: Menganalisis potensi liquid smoke tempurung kelapa terhadap ekspresi 

NFkB, ekspresi TNF-α dan jumlah kolagen pada proses penyembuhan traumatic 

ulcer dengan diabetes mellitus. Metode: Induksi alloxan pada tikus wistar jantan 

digunakan sebagai model diabetes mellitus. Setelah kondisi diabetes mellitus 

dicapai, traumatic ulcer diinduksi pada regio labial fornix incisive inferior 

sepanjang 10mm menggunakan round stainless steel blade, kemudian diterapi 

topikal aplikasi liquid smoke tempurung kelapa, aquades sterile (kontrol -), 

benzydamine hydrocloride (kontrol +) 20μL/20gr berat badan 1x sehari. Biopsi 

labial fornix incisive inferior dilakukan setelah topikal aplikasi selama 3, 5 dan 7 

hari. Hasil: Uji ANOVA menunjukkan perbedaan ekspresi NFkB dan jumlah 

kolagen secara signifikan setelah aplikasi topikal selama 3 hari (p=0.001 dan 

p=0.009), sedangkan ekspresi TNF-α tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (p>0.05). Aplikasi topikal liquid smoke tempurung kelapa menunjukkan 

ekspresi NFkB yang lebih rendah dibandingkan aquades sterile (p=0.004) dan 

benzydamine hydrochloride (p=0.000). Peningkatan jumlah kolagen secara 

signifikan pada aplikasi topikal liquid smoke tempurung kelapa dibandingkan 

dengan aquades sterile (p=0.003). Simpulan: Aplikasi topikal liquid smoke 

tempurung kelapa berpotensi terhadap proses penyembuhan traumatic ulcer dengan 

diabetes mellitus dengan mengubah ekspresi NFkB menjadi lebih rendah dan 

meningkatkan jumlah kolagen. 
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