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ABSTRAK  

 

EFEKTIVITAS EKSTRAK ETHANOL SIRIH MERAH (Piper crocatum) 

TERHADAP PEYEMBUHAN LUKA PADA TIKUS PUTIH (Rattus 

norvegicus) 

 

Penelitian True Eksperimen di Laboratorium Biokimia Kedokteran Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. 

Oleh : Leli Ika Hariyati 

Pada umumnya luka dapat sembuh dengan sendirinya. Luka akan mengalami 

kegagalan penyembuhan jika ada faktor yang menghambat sehingga luka yang 

awalnya biasa menjadi luar biasa sulit untuk sembuh. Tujuan dari penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas ektrak sirih merah (piper crocatum) 

terhadap penyembuhan luka insisi pada tikus putih (rattus norwegicus). Penelitian 

ini adalah penelitian true eksperimen dengan desain time series control group 

design Populasi terdiri dari 25 ekor tikus putih (rattus norwegicus) jantan yang 

dibagi menjadi lima kelompok yaitu tiga kelompok perlakuan ektrak sirih merah 

konsentrasi 15%, 30%, 45% dan dua kelompok kontrol yaitu kontrol positif 

dengan povidone iodine 10%, dan kontrol negatif dengan basis gel. Luka insisi 

dibuat pada punggung tikus putih berbentuk kotak dengan luas luka 1 cm
2
. 

Variabel bebasnya adalah ekstrak sirih merah (piper crocatum) dan variabel 

dependenya adalah penyembuhan luka insisi pada mencit (Mus musculus). 

Perlakuan diberikan selama 14 hari. Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengobservasi proses penyembuhan luka pada fase inflamasi (kemerahan, edema, 

dan adanya pus) dan pada fase proliferasi (jaringan granulasi dan penyempitan 

luas luka). Data kemudian dianalisis dengan menggunakan Test of Homogenity of 

Variances. Setelah memenuhi syarat uji parametrik tersebut, dilakukan uji One 

Way Anova untuk mengetahui apakah terdapat varians data yang berbeda secara 

bermakna atau tidak. Uji ini bermakna apabila nilai p<0,05. Setelah itu dilakukan 

uji post hoc LSD untuk melihat kelompok yang lebih bermakna. Data yang tidak 

normal uji distribusinya, dilakukan uji alternatif menggunakan uji Kruskal-Wallis 

dan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney dengan tingkat kemaknaan p<0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak sirih merah (piper crocatum) 

konsentrasi 15%, 30%, dan 45% memiliki perbedaan yang signifikan terhadap 

kelompok kontrol positif dan negatif pada proses penyembuhan luka dengan 

perbedaan kemerahan (p=0,003) pada hari ketiga, jaringan granulasi (p=0,038) 

pada hari ketiga, dan penyempitan luas luka (p=0,048) pada hari kesembilan. 

Dapat disimpulkan pemberian ekstrak sirih merah (piper crocatum) efektif 

terhadap percepatan proses penyembuhan luka pada tikus putih (rattus 

norwegicus) dengan dosis yang paling efektif konsentrasi 45%. Sehingga untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pemeriksaan hispatologi agar 

terlihat perubahan yang terjadi pada sel kolagen, sel PMN (neutrophile), sel 

monosit, dan sel limfosit. 
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Kata kunci : ekstrak sirih merah (piper crocatum), luka insisi, penyembuhan 

luka. 
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ABSTRACT 

 

EFFECTIVENESS OF RED BETEL EXTRACT (Piper crocatum) TO THE 

INCISION WOUND HEALING PROCESS IN WHITE RAT (Rattus 

norvegicus) 

 

A True Experimental Study in the Biochemistry Laboratory, Medical Faculty, 

Airlangga University, Surabaya 

. 

By : Leli Ika Hariyati 

 

In general, the wound can heal by itself. The wound will experience healing 

failure if there are inhibiting factors so that the initially unusual wound becomes 

hard to heal. The objective of this research has aims to determine the effectiveness 

of red betel extract to incision wound healing process in white rat (rattus 

norvegicus). This research applied a true experiment with posttest only control 

group design. The population consisted of 25 male mice divided into five groups: 

three treatment groups of red betel extract concentration 15%, 30%, 45% and two 

control groups were positive control with povidone iodine 10%, and negative 

control with gel base. The incision wound is made on the back of a box-shaped 

white rat with an area of 1 cm2 wound. The independent variable was the extract 

of rad baetel extract and dependent variable was the healing of incision wound in 

the white rat (rattus norvegicus). Treatment was 14 days. Data collection was 

performed by observing the wound healing process in the inflammatory phase 

(erythema, edema, and the presence of exudates) and proliferation phase 

(granulation tissue and narrowing of wounds).The data were then analyzed using 

Test of Homogeneity of Variances. After fulfilling the requirements of the 

parametric test, One Way Anova test was conducted to determine whether there 

were any significant different data variance. This test is significant if the value of 

p <0.05. After that a LSD post hoc test was done to see the more meaningful 

group. The abnormal data of the distribution test, the alternative test using 

Kruskal-Wallis test and continued with Mann-Whitney test with significance level 

p <0.05. The results showed that extract of red betel (piper crocatum) 

concentration 15%, 30%, 45% had significant difference to positive and negative 

control group on wound healing process with difference of erythema (p = 0,003) 

on the third day, granulation tissue (p = 0,038) on the third day, and narrowing of 

wounds (p = 0,048) on the ninth day. It can be concluded that the extract of red 

betel extract (piper crocatum) was effective to accelerate the healing process of 

white rat wound (rattus norvegicus) with the most effective dose of 22.5 mg. For 

further research is expected to be examined hispatology to see changes that occur 

in collagen cells, PMN cells (neutrophile), monocytes cells, and lymphocyte cells. 
 

Keywords : red betel extract (piper crocatum), wound incision,  wound healing  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kulit merupakan organ terbesar dari tubuh manusia, lima belas persen dari 

berat badan (BB) orang dewasa adalah kulit (Arisanty, 2013).  Fungsi utama kulit 

adalah sebagai pelindung, yaitu menjaga jaringan internal agar terhindar dari 

trauma, bahaya ultraviolet, temperatur yang ekstrim, toksin, dan bakteri (Suriadi, 

2007). Salah satu gangguan atau kerusakan dari keutuhan kulit adalah luka 

(Arisanty, 2013). Seseorang yang menderita luka akan merasakan adanya 

ketidaksempurnaan yang pada akhirnya cenderung untuk mengalami gangguan 

fisik dan emosional Hyland dkk (1994) dalam Suriadi, (2007)). Hal yang tidak 

dapat dipungkiri bahwa luka akan berdampak pada kualitias hidup bagi yang 

menderita (Suriadi, 2007). 

Pada umumnya luka dapat sembuh dengan sendirinya. Luka akan mengalami 

kegagalan penyembuhan jika ada faktor yang menghambat sehingga luka yang 

awalnya biasa menjadi luar biasa sulit untuk sembuh (Arisanty, 2013). Luka yang 

tidak sembuh dengan baik dapat mempengaruhi kondisi dari penderita dan juga 

mengakibatkan pengeluaran biaya perawatan luka yang dialami cukup tinggi 

(Kartika, 2015). Salah satu alternatif untuk pengobatan penyembuhan luka yaitu 

dengan menggunakan tamanan herbal seperti sirih merah (piper crocatum). 

Kejadian luka semakin meningkat tiap tahunnya, baik itu berupa luka akut 

maupun luka kronis. Hasil penelitian terbaru yang dilakukan di Amerika 

menunjukkan prevalensi pasien dengan luka sebanyak 3.5% per 1000 populasi 

penduduk. Luka yang dialami penduduk bervariasi mulai dari luka 
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pembedahan/trauma (48%), ulkus kaki (28%), luka decubitus (21%) (Hall et al., 

2014). Menurut WHO (2014), diperkirakan saat ini ada sekitar 6 juta orang 

menderita luka kronis maupun akut di seluruh dunia, angka ini akan terus 

bertambah seiring dengan tingginya tingkat mobilitas seseorang dan banyaknya 

faktor penyebab yang dapat menyebabkan seseorang dapat mengalami luka.  

Berdasarkan hasil Riskesdas (2013) angka kejadian cedera secara nasional 

mencapai 8,2 persen. Penyebab cedera terbanyak adalah jatuh 40,9%, kecelakaan 

kendaraan bermotor 40,6%, cedera karena benda tajam/tumpul 7,3%, transportasi 

darat lain 7,1%, serta kejatuhan 2,5% (Tana, 2016). Berdasarkan data yang 

didapatkan dari Dinas Kesehatan Surabaya, pada tahun 2016 jumlah penderita 

cedera kecelakaan lalu lintas sebanyak 1.700 orang, cedera kekerasan rumah 

tangga sebanyak 13 orang, dan cedera lain-lain sebanyak 1.320 orang. 

Ketika mengalami cedera, kulit memiliki kemampuan yang luar biasa untuk 

menyembuhkan luka yang dialami (Kalangi, 2013). Proses penyembuhan luka 

merupakan suatu proses biologis yang terjadi dalam tubuh, melibatkan 

serangkaian proses yang rumit, rentan dan sangat mungkin terjadi gangguan 

ataupun kegagalan, sehingga diperlukan kondisi yang optimal untuk mendapatkan 

penyembuhan yang baik (Palumpun & Wiraguna, 2017). Beberapa faktor yang 

diketahui secara klinis dapat menghambat proses penyembuhan luka seperti 

hipoksia, infeksi, tumor, gangguan metabolik seperti diabetes mellitus, adanya 

debris dan jaringan nekrotik, obat-obatan tertentu, dan asupan nutrisi yang tidak 

adekuat. (Baroroh, 2011). 

Tujuan dari manajemen luka adalah meminimalkan kerusakan jaringan,  

oksigenasi, nutrisi yang tepat untuk jaringan luka, mengurangi faktor-faktor risiko 
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yang menghambat penyembuhan luka, serta mempercepat proses penyembuhan 

dan menurunkan kejadian luka yang terinfeksi (Palumpun & Wiraguna, 2017).  

Perawatan luka adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempercepat 

penyembuhan luka dengan berbagai metode. Ada beberapa jenis perawatan yang 

dapat dilakukan untuk mendukung proses penyembuhan luka, seperti menjaga 

area luka agar tetap bersih untuk mempercepat proses penyembuhan jaringan 

(Maryunani, 2013).  Metode perawatan luka telah mengalami perkembangan 

dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjang dengan kemajuan teknologi di 

bidang kesehatan (Purnomo, Dwiningsih, & Lestari, 2014).  

Di dalam perawatan luka terdapat pemberian obat secara lokal (topical) 

ataupun secara sistemik (oral) atau bisa juga menggabungkan keduanya dalam 

upaya proses perawatan luka. Pada saat ini, prinsip-prisip dalam terapi luka 

topikal berupa pengangkatan jaringan nekrotik, kontrol bakteri, manajemen 

eksudat luka, dan penyediaan permukaan luka agar tetap lembab dan terlindungi. 

Dalam praktek klinis produk yang yang sering digunakan dalam perawatan luka 

adalah produk antiseptik seperti povidone-iodine, chlorhexidine, hydrogen 

peroksida. Pada dasarnya pemilihan produk yang tepat harus berdasarkan 

pertimbangan biaya (cost), kenyamanan (comfort), dan keamanan (safety) 

(Kartika, 2015). 

Pada saat ini sedang berkembang metode perawatan luka dengan 

menggunakan bahan-bahan herbal atau tradisional yang telah terbukti memiliki 

efektifitas yang cukup baik. Obat tradisional ini merupakan warisan budaya 

bangsa yang perlu digali, diteliti, dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan 

secara maksimal untuk peningkatan pelayanan kesehatan (Dewi, Anthara, & 
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Dharmayudha, 2014). Sebelumnya telah banyak dilakukan riset mengenai bahan 

alami atau tumbuhan yang dapat bermanfaat bagi kesehatan, seperti riset yang 

dilakukan Rosarian Firdaus (2015) dengan judul Pengaruh Ekstrak Etanol 

Binahong (Anredera cordifolia) Terhadap Profil Hispatologi Penyembuhan Luka 

Tikus Wistar Jantan Yang Diinduksi Aloksan, didapatkan hasil bahwa ekstrak 

binahong dapat membantu proses penyembuhan ulkus diabetik yang terlihat dari 

peningkatan jumlah kolagen (Firdaus, 2015). 

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Subhannur Rahman, Dini 

Rahmayani (2016) dengan judul Efektivitas Penggunaan Madu Terhadap Proses 

Penyembuhan Luka Di Poli Kaki Diabetik Rumah Sakit Umum Daerah Ulin 

Banjarmasin, didapatkan hasil bahwa pembentukan granulasi atau tumbuh 

jaringan baru pada hari ke 14 sampai 21 hari perawatan (Rahman & Rahmayani, 

2016). 

Sirih merah (piper crocatum) merupakan salah satu tamanan herbal dan juga 

merupakan jenis tanaman sirih yang merambat dan banyak tumbuh di daerah 

tropis khususnya Indonesia. Sirih jenis ini sebelumnya terkenal sebagai tanaman 

hias, kemudian berubah menjadi tanaman obat. Kegunaan di masyarakat selain 

antiseptik, daun sirih merah juga dapat digunakan untuk mengobati DM, maag, 

hipertensi, asam urat, batu ginjal, dan ambeien dengan cara memakan daunnya 

(Alfarabi, 2010). Secara fitokimia sirih merah mengandung alkaloid dan 

flavonoid yang memiliki aktivitas hipoglikemik atau penurun kadar gula darah 

(Kendra et al., 2013). Daun sirih merah juga mengandung saponin dan tinin yang 

mempunyai kemampuan untuk membantu proses penyembuhan luka melalui 

peningkatan jumlah pembentukan pembuluh darah kapiler dan sel-sel fibroblast. 
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Flavonoid juga berperan sebagai antioksidan yang berfungsi untuk menunda atau 

menghambat reaksi oksidasi oleh radikal bebas (Negara, Ratnawati, & Dewi, 

2014). 

Hal ini sejalan dengan penelitian Nina Parfati, tri Windono (2016) yang 

berjudul Sirih Merah (Piper crocatum) Kajian Pustaka Aspek botani, Kandungan 

Kimia, dan Aktivitas Farmakologi dijelaskan bahwa sirih merah mengandung 

senyawa flavonoid, alkaloid, tannin-poliferol, steroid-terpenoid, dan saponin. 

Berdasarkan aktivitas farmakologinya sirih merah bisa menjadi antiinflamasi, 

antimikroba dan antifungi, antihiperglikemik, antiproliferasi, antioksidan dan 

tyrosinase inhibitor (Parfati & Windono, 2016).  

Selain itu penelitian Noor fithriyah, Syamsul Arifin, Eka Santi (2013) dengan 

judul Lumatan Daun Sirih Merah (Piper crocatum) Terhadap Lama Luka Bakar 

Derajat II Pada Kulit Kelinci, didapatkan hasil terdapat pengaruh bermakna 

pemberian lumatan daun sirih merah (piper crocatum) terhadap penyembuha  

luka bakar derajat II pada kulit kelinci (Fithriyah, Arifin, & Santi, 2013). 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa masih sedikit penelitian yang 

meneliti mengenai manfaat sirih merah (piper crocatum) untuk penyembuhan 

luka. Sehingga, dipandang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut melalui 

penelitian pada tikus putih sebelum digunakan pada manusia. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu “Apakah ada perbedaan efektivitas dosis ekstrak sirih merah 

(piper crocatum) terhadap penyembuhan luka pada tikus putih (rattus 

norwegicus)?” 



6 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                    EFEKTIVITAS EKSTRAK ETHANOL...            LELI IKA 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Menjelaskan efektivitas eksrak sirih merah (piper crocatum) terhadap 

penyembuhan luka pada tikus putih (rattus norwegicus). 

1.3.2. Tujuan khusus 

1. Menganalisa efektivitas ekstrak sirih merah (piper crocatum) terhadap fase 

inflamasi pada luka pada tikus putih (rattus norwegicus) yang meliputi 

kemerahan disekitar luka, adanya edema, dan adanya pus. 

2. Menganalisa efektivitas ekstrak sirih merah (piper crocatum) terhadap fase 

proliferasi pada luka pada tikus putih (rattus norwegicus) yang meliputi 

jaringan granulasi dan penyempitan luas luka. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat teoritis 

1. Memambah data tentang manfaat sirih merah terhadap penyembuhan luka 

insisi. 

2. Sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2. Manfaat praktis 

Diketahuinya efektivitas dari ekstrak siri merah (piper crocatum) dalam 

proses penyembuhan luka dapat digunakan sebagai dasar pemberian terapi 

komplementer kepada pasien khususnya dalam perawatan luka. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan membahas tentang konsep kulit, konsep luka, konsep 

penyembuhan luka, dan konsep sirih merah (piper crocatum). 

2.1. Konsep Kulit 

2.1.1. Anatomi Dan Fisiologi Kulit 

Kulit merupakan organ yang cukup luas yang terdapat di permukaan tubuh. 

15% dari berat badan (BB) orang dewasa adalah kulit. Kulit menerima 1/3 volume 

sirkulasi darah tubuh dengan ketebalan bervariasi antara 0,5-6 mm. Satu inci (2,5 

cm) kulit terdiri atas 650 kelenjar keringat, 20 pembuluh darah, 60.000 melanosit, 

dan ribuan ujung saraf tepi. Kulit memiliki aksesoris (bagian pelengkap) seperti 

rambut, kuku, kelenjar keringat/sebasea (Arisanty, 2013). 

Kulit berfungsi sebagai pelindung untuk menjaga jaringan internal agar 

terhindar dari trauma, bahaya radiasi ultraviolet, temperature yang ekstrim, toksin, 

dan bakteri (Suriadi, 2007). Kulit juga berfungsi sebagai cadangan kalori (Corwin, 

2009). 

 

Gambar 2. 1 Anatomi kulit dengan rincian lapisan epidermis, dermis, dan lapisan 

subkutan (Arisanti, 2013) 
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2.1.2. Struktur Kulit 

Kulit terdiri dari tiga lapisan, yang masing-masing tersusun dari berbagai jenis sel 

dan fungsinya yang bermacam-macam. Ketiga lapisan tersebut adalah epidermis, 

dermis, dan subkutan.  

2.1.3. Epidermis  

Epidermis adalah lapisan yang paling luar dan paling tipis dari kulit. 

Epidermis tidak memiliki pembuluh darah dan sistem persarafan. Fungsi 

epidermis adalah sebagai sistem imun yang pertama dari tubuh manusia atau 

dikenal dengan istilah First Skin Immune system (SIS). Sel utama epidermis 

merupakan sel epitel skuamosa berjenjang (keratinosit). Antara epidermis dan 

dermis terdapat lapisan tipis yang membatasi disebut Basement Membrane Zone 

(BMZ). 

Epidermis memiliki variasi ketebalan antara 0,4-0,6 mm dan meliki 5 stratum/ 

jenjang. Lokasi epidermis yang paling tebal terletak di telapak tangan dan telapak 

kaki. Menurut Van De Graaff dan Fox (1986) dalam Arisanty (2013), epidermis 

terdiri atas lima lapisan yaitu stratum korneum, stratum lusidum, stratum 

granulosum, stratum spinosum, dan lapisan yang menempel pada dermis adalah 

stratum basale atau germinativum. 

1. Stratum germinativum atau disebut stratum basale adalah lapisan paling dalam 

dari epidermis yang berlokasi dekat dermis. Sel ini merupakan sel hidup 

berinti karena mendapatkan difusi oksigen dan nutrisi dari dermis. Stratum 

germinativum merupakan sel yang mulai melakukan pembelahan sel (mitosis) 

pada proses regenerasi sel keratinoit epidermis. 
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2. Stratum spinosum adalah lapisan setelah stratum germinativum dan memiliki 

inti sel keratinosit besar. Lapisan ini merupakan hasil pembelahan sel yang 

berikatan dan melakukan migrasi sel ke arah atas. 

3. Stratum granulosum mengandung sel granular dan keratin. Pada lapisan ini, 

sel berinti mulai mati dan dan terdorong terus ke atas. 

4. Stratum lusidum hanya ditemukan di telapak tangan dan telapak kai. Pada 

lapisan ini, terdapat sel mati yang tidak memiliki inti. 

5. Stratum korneum adalah lapisa yang paling atas dari epidermis yang 

merupakan sel ketarin mati, tipis, tidak berinti, dan berfungsi sebagai 

waterproff (anti air). 

Gambaran setiap lapisan epidermis dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2. 2 Lapisan epidermis terdiri atas beberapa stratum: korneum (di 

permukaan kulit/ paling atas), lusidum, granulosum, spinosum, 

dan basale (dekat dermis) serta sel yang ada pada epidermis 

(Arisanty, 2013). 

 

Epidermis memiliki empat sel utama, yaitu sel keratinosit, sel Langerhans, sel 

markel, dan sel melanosit. Sembilan puluh persen sel yang ada di epidermis 

adalah sel keratinosit. Sel keratinosit menghasilkan keratin yang berfungsi 

mencegah hilangnya air tubuh dan melindungi epidermis dari iritan dan 
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mikroorganisme penyebab infeksi. Sel Langerhans ada beberapa di antara sel 

keratinosit yang terletak di stratum spinosum yang berfungsi sebagai imun 

pertama dari tubuh dengan mengenali limfosit T.  Sel markel berada di antara 

stratum basale yang berfungsi sebagai rangsangan sentuhan. Melanosit berada 

diantara stratum spinosum yang berfungsi sebagai pemberi warna dan proteksi 

dari ultraviolet (UV) pada kulit. 

Perlindungan tubuh yang utama pada epidermis dilakukan oles stratum 

korneum, yaitu dengan mempertahankan air dalam tubuh dan mempertahankan 

benda asing tetap di luar tubuh.  

2.1.4. Dermis 

Dermis adalah lapisan kedua dari kulit yang merupakan jaringan ikat 

(connective tissue), memiliki banyak pembuluh darah, dan dikenal sebagai 

“pabriknya kulit” karena memiliki sistem persarafan dan kelenjar tubuh. 

Epidermis dan dermis dipisahkan oleh lapisan lapisan tipis yang disebut BMZ 

atau Dermal Epidermal Junction (DEJ). Menurut Sams (1990) dalam  Arisanty 

(2013) lapisan ini mengalami gangguan saat kejadian bula. 

Dermis terdiri atas jaringan ikat, protein kolagen dan elastin, fibroblast, sistem 

imun (makrofag, sel mast, limfosit), dan sistem saraf (korpuskel Meissner, 

korpuskel Pacini, ujung saraf tepi). Dermis memiliki dua lapisan utama, yaitu 

papilare dan retikulare, dengan tebal papilare 1/5 dari retikulare (merekat pada 

hypodermis). 

1. Papilare berfungsi sebagai penguat dari epidermis dalam satu ikatan membran. 

Flexus pembuluh darah dari papilare memberikan asupan nutrisi dan oksigen 

ke epidermis melalui BMZ yang disebut papillary loops/flexus. 
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2. Retikulare memiliki pembuluh darah perifer yang banyak dan berikatan yang 

disebut cutaneous flexus. 

Menurut Bryant (1987) dalam Arisanty (2013), dermis memiliki ketebalan 

hingga 0,5 mm. Refrensi lain mengatakan bahwa ketebalan dermis 2-4 mm yang 

bergantung pada lokasinya. Jika di daerah punggung, dermis lebih tebal dan 

dermis yang paling tipis ada di daerah kepala. 

Kolagen adalah protein utama dari dermis yang disekresi oleh fibroblast 

sebagai tropokolagen. Kolagen berfungsi sebagai pemberi kekuatan dan 

fleksibilitas (tensile and strength). 

Elastin adalah protein lain yang ditemukan di dermis yang berfungsi sebagai 

pemberi elastisitas kulit. Elastin serat protein seperti kolagen dan kandungan 

utamanya adalah prolin dan glisin. 

Sel mast berada di dermis dan granulasinya mengandung heparin, pritease, 

dan histamin.  

 

Gambar 2. 3 Jaringan ikat dan se-sel yang terdapat pada dermis (Arisanty, 2013). 
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2.1.5. Subkutan  

Lapisan subkutan atau hypodermis adalah lapisan paling tebal dari kulit, 

terdiri atas jaringan lemak (paling besar), jaringan ikat, pembuluh darah. 

Hypodermis memiliki fungsi sebagai penyimpan lemak, kontrol temperatur, 

dan penyangga organ sekitar. Pada setiap bagian tubuh memiliki ketebalan 

epidermis, dermis, hypodermis yang berbeda tergantung lokasinya. Misalnya, 

di kepala, dermis tipis, namun di paha, tangan, dan kaki dermis tebal; di 

telapak kaki dan tangan, epidermis tebal, namun di wajah dan daerah 

kemaluan epidermis tipis. Hypodermis tebal pada gluteus, abdomen, dan 

mamae. 

2.2. Konsep Luka 

2.2.1. Pengertian Luka 

Luka adalah terputusnya kontinuitas jaringan karena cedera atau pembedahan 

(Kartika, 2015). 

2.2.2. Klasifikasi Luka 

Luka bisa diklasifikasika berdasarkan struktur anatomi, proses penyembuhan, 

lama penyembuhan, warna dasar luka (Arisanty, 2013), serta berdasarkan sifat 

(Kartika, 2015). 

2.2.2.1. Luka Berdasarkan Strukrur Anatomi. 

Luka berdasarkan anatomi kulit atau kedalaman menurut National Pressure 

Ulcer Advisory Panel (NPUAP) diklasifikasikan menjadi stadium 1, stadium 2, 

stadium 3, stadium 4, dan Unstageable (Arisanty, 2013). 

1) Stadium 1 
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Luka dikatakan stadium 1 jika warna dasar luka merah dan hanya melibatkan 

lapisan epidermis, epidermis masih utuh atau tanpa merusak epidermis. Epidermis 

hanyan mengalami perubahan warna kemerahan , kulit melunak, dan ada rasa 

nyeri atau gatal. Contohnya adalah saat kita duduk lama pada satu posisi selama 

lebih dari dua jam, kemudian ada kemerahan di gluteus. Bentuk luka stadium 1 

dapat dilihat pada gambar 2.4. 

 

Gambar 2. 4 Bentuk luka stadium 1 dan lapisan yang terlibat (Arisanty, 2013) 

2) Stadium 2 

Luka dikatakan stadium 2 jika warna dasar luka merah dan melibatkan lapisan 

epidermis dan dermis. Luka menyebabkan epidermis terpisah dari dermis dan/atau 

mengenai sebagian dermis. Umumnya kedalaman luka hingga 0,4 mm, namun 

bisa bergantunga pada pada lokasi luka. bula termasuk kategori stadium 2 karena 

epidermissudah terpisah dengan dermis. 

 

Gambar 2. 5 Bentuk luka stadium 2 dan lapisan yang terlibat (Arisanty, 2013). 

3) Stadium 3 
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Luka dikatakan stadium 3 jika warna dasar luka merah dan lapisan kulit 

mengalami kehilangan epidermis, dermis hingga sebagian hypodermis (full-

thickness). Umumnya kedalaman luka hingga 1 cm. pada proses penyembuhan 

luka, kilit akan menumbuhkan lapisan-lapisan yang hilang (granulasi) sebelum 

menutup (epitelisasi). 

                        

 

Gambar 2. 6 Bentuk luka stadium 3 dan lapisan yang terlibat (Arisanty, 2013). 

4) Stadium 4 

Luka dikatakan stadium 4 jika warna dasar luka merah dan lapisan kulit 

mengalami kerusakan dan kehilangan lapisan epidermis, dermis hingga seluruh 

hypodermis, dan hingga mengenai tulang (deep full-thickness). Undermining 

(gua) dan sinus masuk stadium 4. 

 

Gambar 2. 7 Bentuk luka stadium 4 dan lapisan yang terlibat (Arisanty, 2013). 

5) Unstageable 
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Jika luka tidak ditentukan stadiumnya, jika warna dasar luka kuning atau 

hitam dan merupakan jaringan mati (nekrosis). Bentuk luka unstageable dapat 

dilihat pada gambar 2.8. 

 

 

Gambar 2. 8 Bentuk luka unstageable dan kemungkinan lapisan yang terlibat 

(Arisanty, 2013) 

2.2.2.2. Luka Berdasarkan Proses Penyembuhan 

Berdasarkan tipe atau cara penyembuhannya diklasifikasikan menjadi tiga, 

yaitu penyembuhan luka secara primer (primary intention), secara sekunder 

(secondary intention), dan secara tersier (tertiary intention atau delayed intention) 

(Arisanty, 2013). 

1) Penyembuhan Luka Secara Primer 

Luka terjadi tanpa kehilangan banyak jaringan kulit. luka ditutup dengan cara 

dirapatkan kembali dengan menggunakan alat bantu sehingga bekas luka (scar) 

tidak ada atau minimal. Proses yang terjadi adalah epitelisasi dan deposisi 

jaringan ikat. Contohnya pada luka sayatan/robekan dan luka opersi yang dapat 

sembuh dengan alat bantu jahitan, stapler, atau lem/perekat kulit. 
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Gambar 2. 9 Penyembuhan luka secara primer (Arisanty, 2013). 

2) Penyembuhan Luka Secara Sekunder 

Kulit mengalami luka dengan kehilangan banyak jaringan sehingga 

memerlukan proses granulasi (pertumbuhan sel), kontraksi, dan epitelisasi 

(penutupan epidermis) untuk menutup luka. Pada kondisi ini, jika dijahit, 

kemungkinan terbuka lagi atau menjadi nekrosis (mati) sangat besar. Luka yang 

memerlukan penutupan secara sekunder kemungkinan memiliki bekas luka lebih 

luas dan waktu penyembuhan lebih lama, namun semuanya kembali lagi 

bergantung pada penanganan/perawatan terhadap luka. Contohnya adalah luka 

tekan (decubitus, DM) dan luka bakar. 

 

Gambar 2. 10 penyembuhan luka secara sekunder (Arisanty, 2013) 

3) Penyembuhan Luka Secara Tersier 

Penyembuhan luka secara tersier atau delayed primary terjadi jika 

penyembuhan luka secara primer mengalami infeksi atau ada benda asing 

sehingga penyembuhan terhambat. Luka akan mengalami proses debris hingga 
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luka menutup. Penyembuhan luka dapat juga diawali dengan penyembuhan secara 

sekunder yang kemudian ditutup dengan bantuan jahitan/dirapatkan kembali. 

Contoh adalah luka operasi yang terinfeksi. Obesitas juga dapat menjadi salah 

satu penyebab luka pasca operasi terbuka (dehiscense). Jika kemudian dijahit 

kembali, cara penutupan ini disebut penutupan luka secara tersier. 

Penyembuhan luka secara tersier dapat dilihat pada gambar 2.11. 

       

Gambar 2. 11 Penyembuhan luka secara tersier atau delayed primary (Arisanty, 

2013). 

2.2.2.3. Luka Berdasarkan Lama Penyembuhan 

Berdasarkan waktu penyembuhan, luka dibedakan menjadi luka akut dan luka 

kronis. 

1) Luka Akut 

Luka akut adalah luka yang terjadi kurang dari 5 hari dengan diikuti proses 

hemostasis dan inflamasi. Luka akut sembuh atau menutup sesuai dengan waktu 

penyembuhan luka fisiologis (0-21 hari). Contoh luka akut adalah luka pasca 

operasi (Arisanty, 2013). Luka akut dapat juga dikatakan bila individu mengalami 

luka seperti abrasi, laserasi, dana tau injuri pada lapisan kulit superfisial dan 

jaringan lunak kemudian penyembuhannya akan spontan tanpa mengalami 

komplikasi (Suriadi, 2007). 
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2) Luka Kronis 

Luka kronis adalah luka yang sudah lama terjadi atau menahun dengan 

penyembuhan yang lebih lama akibat adanya gangguan selama proses 

penyembuhan luka. Gangguan dapat berupa infeksi dan dapat terjadi pada fase 

inflamasi, proliferasi, atau maturasi. Biasanya luka akan sembuh setelah 

perawatan yang tepat selama dua sampai tiga bulan (dengan memperhatikan 

faktor penghambat penyembuhan). Luka kronis juga sering disebut kegagalan 

dalam penyembuhan luka. contoh luka kronis adalah luka diabetik, luka kanker, 

dan luka tekan. Luka kronis umumnya sembuh atau menutup dengan tipe 

penyembuhan sekuder. Akan tetapi, tidak semua luka dengan tipe penyembuhan 

sekunder disebut luka kronis.  

2.2.2.4. Luka Berdasarkan Warna dasar Luka 

Luka dapat juga dibedakan berdasarkan warna dasar luka atau penampilan 

klinis luka (clinical appearance). Klasifikasi ini juga dikenal dengan sebutan 

RYB (red, yellow, black). Beberapa refrensi menambahkan pink dan coklat pada 

klasifikasi ini (Arisanty, 2013). 

1) Hitam (black) 

Warna dasar hitam artinya jaringa nekrotik (mati) dengan kecenderungan 

keras dan kuning. Jaringan tidak mendapatkan vaskularisasi yang baik dari tubuh 

sehingga mati. Luka dengan warna dasr hitam berisiko mengalami deep tissue 

injury atau kerusakan kulit hingga tulang, dengan lapisan epidermis masih terlihat 

utuh.  



19 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                    EFEKTIVITAS EKSTRAK ETHANOL...            LELI IKA 
 

 

Gambar 2. 12 luka dengan warna dasar hitam (nekrosis) (Arisanty, 2013). 

 

2) Kuning (yellow) 

Warna dasar kuning artinya jaringa nekrosi (mati) yang lunak berbentuk 

seperti nanah beku pada permukaan kulit. jaringan ini mengalami kegagalan 

vaskularisasi dalam tubuh dan memiliki eksudat yang banyak. 

 

Gambar 2. 13 luka dengan warna dasar kuning (Arisanty, 2013). 

3) Merah (red) 

Warna dasar merah artinya jaringan granulasi dengan vaskularisasi yang baik 

dan memiliki kecenderungan berdarah. Warna merah menjadi tujuan klinisi dalam 

perawatan luka hingga luka menutup. Hati-hati dengan warna merah yang tidak 

cerah atau berwarna pucat karena kemungkinan ada lapisan biofilm yang 

menutupi jaringan granulasi. 
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Gambar 2. 14 Luka dengan warna dasar merah (Arisanty, 2013). 

 

4) Pink  

Warna dasar luka pink menunjukkan terjadi proses epitelisasi dengan baik 

menuju maturasi. Artinya luka sudah menutup, namun biasanya masih rapuh 

sehingga perlu untuk tetap dilindungi selama proses maturasi terjadi. Memberikan 

kelembaban pada jaringan epitel dapat membantu agar tidak timbul luka baru. 

 

Gambar 2. 15 Luka dengan warna dasar pink (Arisanty, 2013) 

2.2.2.5. Luka Berdasarkan Sifat 

Luka berdasarkan sifat, yaitu abrasi, kontusio, insisi, laserasi, terbuka, 

penetrasi, puncture, sepsis dan lain-lain (Kartika, 2015). 
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2.3. Konsep Penyembuhan Luka 

2.3.1. Fisiologi Penyembuhan luka 

Secara fisiologis, tubuh dapat memperbaiki kerusakan jaringan kulit (luka) 

sendiri yang dikenal dengan penyembuhan luka (Arisanty, 2013). Penyembuhan 

luka adalah suatu proses yang kompleks dengan melibatkan banyak sel (Suriadi, 

2007). Penyembuhan luka terdiri atas tiga fase, yaitu fase inflamasi, fase 

proliferasi, dam fase maturasi atau remodeling.  

Proses perbaikan sel (penyembuhan luka) bergantung pada kedalaman luka. 

Proses ini terjadi secara sederhana yang diawali dengan pembersihan (debris) area 

luka, pertumbuhan jaringan baru hingga permukaan datar, dan pada akhirnya luka 

menutup.  

1) Fase Inflamasi 

Fase inlamasi terjadi pada awal kejadian atau pada saat luka terjadi (hari ke-0) 

hingga hari ke-3 atau ke-5. Tanda pada fase inflamasi akan dijelaskan pada tabel 

2.1. 

Tabel 2. 1 tanda pada fase inflamasi 

Kegiatan fisiologis Tanda 

Reaksi metabolik meningkatkan jumlah 

darah yang panas 

Demam/hangat (Kalor) 

Vasodilatasi pembuluh darah pada area 

luka 

Kemerahan (Rubor) 

Vasodilatasi mengakibatkan permeabilitas 

dinding pembuluh darah bocor sehingga 

banyak cairan ke sel 

Bengkak/edema (Tumor) 

Kerusakan sel saraf Nyeri 

Sumber (Arisanty, 2013) 

 

Pada fase ini terjadi dua kegiatan utama, yaitu respons vaskular dan respons 

inflamasi. Respons vaskular diawali dengan respon hemostatik tubuh selama 5 

detik pasca luka (kapiler berkontraksi dan trombosit keluar). Sekitar jaringan yang 
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luka mengalami iskemia yang merangsang pelepasan histamin dan zat vasoaktif 

yang menyebabkan vasodilatasi, pelepasan trombosit, reaksi vasodilatasi dan 

vasokontriksi, dan pembentukan lapisan fibrin (meshwork). Lapisan fibrin ini 

membentuk scab (keropeng) di atas permukaan luka untuk melindungi luka dari 

kontaminasi kuman. Respon inflamasi merupakan reaksi non-spesifik tubuh 

dalam mempertahankan/memberi perlindungan terhadap benda asing yang masuk 

ke dalam tubuh. Respons ini diawali dari semakin banyaknya aliran darah ke 

sekitar luka yang menyebabkan bengkak, kemerahan, hangat/demam, 

ketidaknyamanan/nyeri, dan penurunan fungsi tubuh (tanda inflamasi). Tubuh 

mengalami aktivitas bioselular dan biokimia, yaitu reaksi tubuh memperbaiki 

kerusakan kulit, sel darah putih memberikan perlindungan, dan membersihkan 

benda asing yang menempel (makrofag), dikenal dengan proses debris 

(pembersihan). 

2) Fase Proliferasi 

Terjadi mulai hari ke-2 sampai ke-24 yang terdiri dari proses destruktif (fase 

pembersihan), proses proliferasi atau granulasi (pelepasan se-sel 

baru/pertumbuhan), dan epitelisasi (migrasi sel/penutupan). Pada fase destruktif, 

sel polimorf dan makrofag membunuh bakteri jahat dan terjadi proses debris 

(pembersihan) luka. Pada fase, makrofag juga berfungsi menstimulasi fibroblast 

untuk menghasilkan kolagen dan elastin dan terjadi proses angiogenesis 

(pempentukan pembuluh darah). Kolagen dan elastin yang dihasilkan menutupi 

luka dengan membentuk matriks/ikatan jaringan baru. Proses ini juga dikenal 

dengan proses granulasi, yaitu tumbuhnya sel-sel baru. Epitelisasi terjadi setelah 

tumbuh jaringan granulasidan dimulai dari tepi luka yang mengalami proses 
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migrasi membentuk lapisan tipis (warna merah muda) menutupi luka. Sel pada 

lapisan ini sangat rentan dan mudah rusak. Sel mengalami kontraksi (pergeseran), 

tepi luka menyatu hingga ukuran luka mengecil. Tidak menutup kemungkinan 

epitel tumbuh tanpa adanya jaringan granulasi sehingga menutup tidak sempurna. 

Pada beberapa kasus, epitel tumbuh atau menutup dari tengah luka, bukan dari 

tepi. Hal ini terjadi karena setiap individu memiliki aktivitas sel yang unik dan 

sedikit berbeda satu sama lain. 

3) Fase Remodeling atau Maturasi 

Pada fase ini terjadi mulai hari ke-21 hingga satu atau dua tahun, yaitu fase 

penguatan kulit baru. Pada fase ini, terjadi sintesis matriks ekstraseluler 

(extracellular matrix, ECM), degenerasi sel, proses remodeling (aktivitas selular 

dan aktivitas vascular menurun). Aktivitas utama yang terjadi adalah penguatan 

jaringan bekas luka dengan aktivitas remodeling kolagen pada kulit. Kontraksi sel 

kolagen dan elastin terjadi sehingga menyebabkan penekanan ke atas permukaan 

kulit. Kondisi yang umun terjadi pada fase ini adalah terasa gatal dan penonjolan 

epitel (keloid) pada permukaan kulit. Dengan penanganan yan tepat, keloid dapat 

ditekan pertumbuhannya, yaitu dengan memberikan penekanan pada area keloid. 

Pada fase ini, kolagen lebih teratur dan lebih memiliki fungsi sebagai penguat 

ikatan sel kulit baru, kulit masih rentan terhadap gesekan dan tekanan sehingga 

memerluka perlindungan. Dengan memberikan kondisi lembab yang seimbang 

pada bekas luka dapat melindungi dari risiko luka baru. Perlu diingat bahwa 

kualitas kulit baru hanya kembali 80%, tidak sempurna seperti kulit sebelum 

kejadian luka. 
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Ada berbagai bentuk, jenis, dan klasifikasi luka atau kerusakan kulit (skin 

demage). Luka dapat dilihat berdasarkan tipe penyembuhan, waktu penyembuhan, 

kedalaman, dan penampilan klinis atau warna dasar luka (clinical appearance). 

Proses penyembuhan luka dapat dilihat pada gambar 2.16. 

 

Gambar 2. 16 Algoritme penyembuhan luka (Arisanty, 2013). 

2.3.2. Faktor Penyembuhan Luka 

Pada umunnya luka dapat sembuh dengan sendirinya. Luka akan mengalami 

kegagalan penyembuhan jika ada faktor yang menghambat sehingga luka yang 
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awalnya biasa menjadi susah sembuh. Ada beberapa faktor yang sangat berperan 

dalam penyembuhan luka, yaitu faktor lokal dan faktor umum (Arisanty, 2013). 

2.3.2.1. Faktor Lokal 

Faktor lokal yang mendukung penyembuhan luka adalah kondisi luka, seperti 

hidrasi luka, penatalaksaan luka, temperature luka, adanya tekanan dan gesekan, 

adanya benda asing atau infeksi. 

1) Hidrasi luka 

Hidrasi luka atau pengairan pada luka adalah kondisi kelembaban pada luka 

yang seimbang yang sangat mendukung penyembuhan luka. Luka yang terlalu 

kering atau telalu basah kurang mendukung penyembuhan luka. luka yang terlalu 

kering menyebabkan luka membentuk fibrin yang mengeras, terbentuk scab 

(keropeng), atau nekrosis kering. Luka yang basah menyebabkan luka cenderung 

rusak dan merusak sekitar luka. 

2) Penatalaksaan luka 

Penatalaksaan luka yang tidak tepat menghambat penyembuhan luka. Tenaga 

kesehatan harus memahami proses penyembuhan luka dan kebutuhan tiap 

fasenya. Kebersihan luka harus diperhatikan, kumpulan lemakdan kotoran pada 

sekitar luka harus selalu dibersihkan. Pada saat pencucian, pilih cairan yang tidak 

korosif  terhadap jaringan granulasi yang sehat. Pemilihan balutan (topical 

therapy) harus disesuaikan dengan fungsi dan manfaat balutan terhadap luka. 

3) Temperatur luka 

Menurut Lock (1979) dalam Arisanty (2013) menjelaskan bahwa temperature 

yang stabil (37°c) dapat meningkatkan proses mitosis pada luka. Oleh sebab itu, 

dianjurkan untuk meminimal penggantian balutan dan mencuci luka dengan 
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kondisi hangat. Gesekan dan tekanan sering muncul akibat aktivitas, pakaian dan 

balutan yang terlalu kencang. Hal ini dapat menekan pembuluh darah sehingga 

tersumbat dan jaringan luka tidak mendapatkan temperatur optimal. 

4) Tekanan dan gesekan 

Tekanan dan gesekan penting diperhatikan untuk mencegah terjadinya 

hipoksia jaringan yang mengakibatkan kematian jaringan. Pembuluh darah sangat 

mudah rusak karena sangat tipis. Tekanan dan gesekan dapat ditimbulkan akibat 

penggunaan balutan yang kurang tepat atau luka yang tidak ditutup dengan baik. 

5) Benda asing 

Benda asing pada luka dapat menghalangi proses granulasi dan epitelisasi 

bahkan dapat menyebabkan infeksi. Benda asing pada luka diantaranya adalah 

sisa jahitan, kotoran, sisa kasa, kapas yang tertinggal, dan adanya bakteri. 

2.3.2.2. Faktor Umum 

Faktor umum yang menghambat penyembuhan luka adalah kondisi pasien 

secara umum, seperti faktor usia, penyakit penyerta, vaskularisasi, nutrisi, 

kegemukan, gangguan sensasi dan pergerakan, status psikologi, terapi radiasi, dan 

obat-obatan. 

1) Faktor usia 

Pada usia lanjut terjadi penurunan fungsi tubuh sehingga dapat memperlambat 

waktu penyembuhan luka. Kondisi kulit yang cenderung kering, keriput, dan tipis 

sangat mudah mengalami luka karena gesekan dan tekanan. Hal ini, menyebabkan 

luka pada usia lanjut akan lebih lama sembuhnya. 

2) Penyakit penyerta 
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Penyakit penyerta yang sering mempengaruhi penyembuhan luka adalah 

penyakit DM, jantung, ginjal, dan gangguan pembuluh darah (penyempitan atau 

penyumbatan pada pembuluh darah arteri dan vena). Kondisi penyakit tersebut 

memperberat kerja sel dalam memperbaiki luka sehingga penting sekali 

melakukan tindakan kolaborasi untuk mengatasi penyebabnya dan penyulit 

penyembuhan. Pada DM, kondisi hiperglikemi menyebabkan lambatnya aliran 

darah ke sel; gagal jantung juga memperlambat aliran darah; pada gangguan 

ginjal, cairan yang mengisi rongga intraseluler menghambat pertumbuhan sel 

baru. Oksigen dan nutrisi sangat dibutuhkan selama proses penyembuhan luka. 

3) Vaskularisasi 

Vaskularisasi yang baik dapat menghantar oksigen dan nutrisi ke bagian luka. 

pembuluh darah arteri yang terhambat dapat menurunkan asupan nutrisi dan 

oksigen ke sel untuk mendukung penyembuhan luka sehingga luka cenderung 

nekrosis. 

4) Nutrisi 

Nutrisi atau asupan makanan sangat mempengaruhi penyembuhan luka. nutrisi 

yang buruk akan menghambat proses penyembuhan luka bahkan menyebabkan 

infeksi luka. Nutrisi yang paling penting adalah asam amino (protein), lemak, 

energi sel (karbohidrat), vitamin (C, A, B komplek, D, K, E), zink, trace element 

(besi, magnesium), dan air. 

Asam amino penting untuk revaskularisasi, proleferasi fibroblas, sintesis 

kalogen. Asam amino esensial dan non-esensial dapat ditemukan pada daging, 

ikan, dan putih telur. 
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Lemak dapat berfungsi sebagai energi, proliferasi, fagositosis, produksi 

prostaglandin yang mempengaruhi metabolism dan sirkulasi serta fungsi 

inflamasi. Lemak dapat ditemukan pada gandum, minyak, kacang-kacangan, ikan, 

daging. 

Karbohidrat sangat berperan untuk energi, fibroblast, pengaturan gula darah, 

penempatan nutrisi. Karbohidrat banyak ditemukan pada sereal, gula, tepung, 

kentang. 

Vitamin C sangat berperan dalam produksi fibroblast, angiogenesis, dan 

respon imun. Vitamin B kompleks berperan dalam metabolism seluler, 

mendukung epitelisasi, penyimpanan kalogen, dan kontrasi sel. Asam folat 

membantu metabolisme protein dan pertumbuhan sel. Vitamin A mendukung 

epitelisasi dan sintesis kalogen dan berfungsi untuk sebagai antioksidan. Vitamin 

D membantu metabolisme kalsium. Vitamin K membantu sintesis prothrombin 

dan faktor pembekuan darah. Vitamin E sebagai antioksidan. 

5) Kegemukan 

Obesitas atau kegemukan dapat menghambat penyembuhan luka, terutama 

luka dengan tipe penyembuhan primer (jahitan) karena lemak tidak memiliki 

banyak pembuluh darah. Lemak yang berlebihan dapat mempengaruhi aliran 

darah ke sel. 

6) Gangguan sensasi dan pergerakan 

Gangguan sensasi dapat memperburuk kondisi luka karena tidak merasakan 

sakit atau terganggu terhadap luka tersebut, begitu pula gangguan pergerakan 

dapat menghambat aliran darah dari dan ke perifer. Sering penderita tidak 

menyadari bahwa luka memburuk. 
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7) Status psikologis 

Stress, cemas, dan depresi menurunkan efisiensi kerja sistem imun tubuh, 

sehingga penyembuhan luka terhambat. 

8) Terapi radiasi 

Terapi radiasi tidak hanya merusak sel kanker, tetapi juga merusak sel-sel di 

sekitarnya. Komplikasi yang sering muncul adalah penurunan asupan nutrisi 

karena mual, muntah, dan kerusakan/efek local (kulit rentan, kemerahan, dan 

panas) pada sekitar luka. 

9) Obat  

Obat-obatan yang menghambat penyembuhan luka adalah nonsteroidal anti-

inflamatory drug /NSAID (menghambat sintesis prostaglandin), obat sitotoksik 

(merusak sel yang sehat), kortikosteroid (menekan produksi makrofag, kolagen, 

menghambat angiogenesis dan epitelisasi), imunosupresan (menurunkan kinerja 

sel darah putih), penisilin/penisilamin (menghambat kolage untuk 

berikatan/resistensi bakteri pada luka). 

Menurut Suriadi (2007), merokok juga bisa mempengaruhi penyembuhan 

luka. karbon monoksida (CO), suatu komponen pada rokok, mengikat hemoglobin 

dalam darah pada oksigen. Dengan CO mengikat hemoglobin maka jumlah 

sirkulasi oksigen menurun, terjadi penurunan saturasi oksigen yang dapat 

menimbulkan penyembuhan luka terhambat. Juga akan terjadi hipoksia karena 

nikotin, dan hydrogen sianida. Nikotin menpunyai dampak pada pembuluh darah 

menyebabkan vasokontriksi dan dapat menimbulkan risiko thrombosis 

mikrovaskuler dan iskemik. Hydrogen sianida dapat menghambat sistesis enzim 

yang diperlukan untuk metabolism oksidatif.  
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2.4. Konsep Sirih Merah (Piper crocatum) 

Tanaman sirih-sirihan (piper, suku: piperaceae) banyak dimanfaatkan 

masyarakat sebagai tanaman hias, sayuran, rempah-rempah, ramuan obat, maupun 

sebagai perlengkapan dalam upacara-upacara adat (Parfati & Windono, 2016). 

Tanaman sirih ini dikenal sebagai antiseptik sejak 600 SM (Alfarabi, 2010). Di 

dunia terdapat sekitar 1400-2000 jenis sirih dari berbagai negara. Di pulau Jawa, 

terdapat sekitar 23 jenis sirih. Sirih tumbuh di ketinggian 0-2500 m, dan hanya 

beberapa jenis yang tumbuh di ketinggian di atas 3000 m (Parfati & Windono, 

2016). Salah satu jenis sirih adalah sirih merah (piper crocatum). 

Klasifikasi ilmiah dari sirih merah adalah kingdom Plantae, subkingdom 

Tracheobionta, super divisi Spermatophyta, divisi Magnolioliophyta, kelas 

Magnoliopsida, subkelas Magnoliidae, bangsa Piperales, suku Piperaceae, genus 

Piper, spesies Piper crocatum. Sirih merah merupakan tanaman asli peru, 

kemudian menyebar ke beberapa wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Sirih 

merah tumbuh menjalar seperti sirih hijau, batangnya bersulur dan beruas dengan 

jarak buku 5-10 cm dengan setiap buku tumbuh bakal akar. Daunnya bertangkai 

membentuk jantung dengan bagian atas meruncing, bertepi rata, mengkilap atau 

tidak berbulu, dan mempunyai warna yang khas yaitu permukaan atas hijau gelap 

berpadu dengan tulang daun dan bagian bawah daun berwarna merah hati 

keunguan, daun berasa pahit, berlendir, serta mempunyai bau tidak khas seperti 

sirih. 

Sirih merah bisa tumbuh dengan baik di tempat yang teduh dan tidak terlalu 

banyak kena sinar matahari. Jika sering kena sinar matahari maka warna merah 

daunnya bisa pudar, buram, kurang menarik dan batangnya cepat mengering. Sirih 
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merah akan tumbuh dengan baik jika mendapatkan 60-75% cahaya matahari 

sehingga tempat tumbuh yang paling cocok untuk sirih merah adalah lingkungan 

berhawa dingin. 

 

Gambar 2. 17 . Sirih Merah (piper crocatum) (Parfati & Windono, 2016). 

 

Sirih merah merupakan salah satu jenis sirih yang banyak dimanfaatkan 

sebagai tanaman hias pada tahun 1990-an namun sekarang mengalami perubahan 

fungsi menjadi tanaman obat (Duryatno 2005 dalam Alfarabi, 2010). Dalam 

pengobatan tradisional, sirih merah banyak dimanfaatkan untuk pengobatan 

hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, maag, kanker 

payudara, nyeri sendi, penurun dan pengontrol kadar gula darah, kosmetika, obat 

gangguan jantung, TBC tulang, dan antiseptik (Parfati & Windono, 2016). Daun 

sirih merah juga bisa digunakan untuk asam urat, batu ginjal, dan ambeien 

(Alfarabi, 2010). Menurut Sadewo (2005) dalam Dewi (2014) sirih merah bisa 

digumakan untuk hepatitis, menurunkan kolesterol, dan mencegah stroke. 
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2.4.1. Kandungan Kimia Dan Manfaat 

Hasil skrining kandungan kimia menunjukkan bahwa daun sirih merah 

mengandung senyawa golongan flavonoid, alkaloid, tannin-polifenol, steroid-

terponoid, dan saponin (Parfati & Windono, 2016). 

1) Flavonoid 

Flavonoid dapat berpengaruh sebagai antiinflamasi, antioksidan, antiallergen, 

hepatoprotektor, dan antikarsinogenik, jika diberikan pada kulit dapat 

menghambat perdarahan. Flavoloid juga berfungsi sebagai antibakteri dengan cara 

membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu 

integritas membrane sel bakteri (Fithriyah et al., 2013). Flavoloid dan alkaloid 

memiliki aktivitas hipoglikemik atau menurunkan kadar glukosa darah (Sang 

2000 dalam Kendra 2013). 

2) Alkaloid 

Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme yang diduga 

adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel 

bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan 

menyebabkan kematian sel tersebut. Selain itu, alkaloid juga bersifat 

antineoplastik yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker (Fithriyah et al., 

2013). 

3) Saponin 

Saponin memiliki kemampuan sebagai pembersih dan antiseptik yang 

berfungsi membunuh atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, 

memacu pembentukan kolagen, yaitu protein structural yang berperan dalam 

proses penyembuhan luka (Fithriyah et al., 2013). 
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4) Tanin 

Tanin bersifat anti bakteri dengan cara mengganggu permeabilitas sel bakteri. 

Selain itu, tannin juga sebagai astrigen yang dapat menyebabkan penutupan pori-

pori kulit, memperkeras kulit, menghentikan eksudat dan perdarahan yang ringan 

(Fithriyah et al., 2013). 

Kandungan kimia lainnya yang terdapat pada daun sirih adalah minyak atsiri, 

hidroksikavicol, kavi-col, kavibetol, allylprokatekol, karvakrol, eugenol, p-

cymene, cineole, caryofelen, kadimen esragol, terpenena, dan fenil propada. 

Minyak atsiri berperan sebagai antibakteri dengan cara mengganggu proses 

terbentuknya membran atau dinding sel sehingga tidak terbentuk dengan 

sempurna. Karvakrol bersifat desinfektan, anti jamur, sehingga bisa digunakan 

untuk obat antiseptik pada bau mulut dan keputihan. Eugenol dapat digunakan 

untuk mengurangi rasa sakit (Fithriyah et al., 2013). 

2.5. Keaslian Penelitian 

Tabel 2. 2 keaslian penelitian pada efektivitas ekstrak Daun sirih merah (Piper 

crocatum) terhadap penyembuhan luka dan penurunan kadar gula darah. 

 

No 
Judul Penelitian, 

Penulis, dan Tahun 
Variabel Penelitian Hasil 

1. Efektivitas Ekstrak Daun 

Sirih Merah (Piper 

crocatum) Terhadap 

Penurunan Kadar 

Glukosa Darah Tikus 

Putih Jantan Yang 

Diinduksi Aloksan. 

(Dewi et al., 2014) 

Variabel 

Independen: 

Ekstrak sirih merah 

Variabel 

Dependen: 

Kadar glukosa darah 

 

Ekstrak daun sirih 

(piper crocatum) 2% 

pada dosis 50 mg/kg 

BB, mampu 

menurunkan glukosa 

darah tikus putih 

(rattus norvegicus) 

sebanding dengan 

pemberian 
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No 
Judul Penelitian, 

Penulis, dan Tahun 
Variabel Penelitian Hasil 

glibenklamid 0,02% 

(dosis 1 ml/kg BB). 

2. Antidiabetic and 

Antioxidant Activities of 

70% Ethanol-Dilited 

Extract of Piper 

Crocatum Leaves in 

Streptizotocin Induced 

Diabetik Mellitus. 

(Jusuf, 2016)  

Variabel 

Independen: 

Ekstrak ethanol 70% 

daun sirih 

merah(piper 

crocatum). 

Variabel 

Dependen: 

Diabetes Mellitus 

Ekstrak ethanol 70% 

daun sirih merah 

(piper crocatum) 

mempunyai aktivitas 

antidiabetic dan 

antioksidan yang 

cukup potensial. 

3. Lumatan Daun Sirih 

Merah (Piper crocatum) 

Terhadap Lama 

Penyembuhan Luka 

Bakar Derajat II pada 

Kulit Kelinci (Cavia 

cobaya). 

(Fithriyah et al., 2013) 

Variabel 

Independen: 

Lumatan daun sirih 

merah (Piper 

crocatum). 

Variabel 

Dependen: 

Luka bakar. 

Terdapat pengaruh 

bermakna pada 

pemberian lumatan 

daun sirih merah 

(piper crocatum) 

terhadap 

penyembuhan luka 

bakar derajat II pada 

kulit kelinci. Rata-

rata lama 

penyembuhan luka 

bakar derajat II degan 

menggunakan daun 

sirih merah (piper 

crocatum) adalah 

9,87 hari. 

4. Sirih merah (Piper 

crocatum) Kajian 

Pustaka Aspek Botani, 

Kandungan Kimia, dan 

Aktivitas Farmakologi. 

(Parfati & Windono, 

2016) 

Variabel 

Independen: 

Daun sirih merah 

(Piper crocatum). 

Kandungan kimia 

sirih merah meliputi 

senyawa flavonoid, 

minyak atsiri, 

senyawa golongan 

alkaloid, tannin-

poliferol, steroid-

terpenoid, dan 

saponin. Dan 

beberapa aktivitas 

farmakologi 

menunjukkan bahwa 

daun sirih merah 

bersifat antiinflamasi, 

antimikroba, dan 

antifungi, 

antihiperglikemik, 

serta anti-proliferasi. 
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No 
Judul Penelitian, 

Penulis, dan Tahun 
Variabel Penelitian Hasil 

5. Pemberian Ekstrak Daun 

Sirih (Piper Betle) Secara 

Topikal Meningkatkan 

Ketebalan Epidermis, 

Jumlah Fibrolas, dan 

Jumlah Kolagen Dalam 

Prose Penyembuhan 

Luka Pada Tikus Jantan 

Galur Wistar (Rattus 

novergicus). 

(Palumpun & Wiraguna, 

2017). 

Variabel 

Independen: 

Ekstrak daun sirih. 

Variabel 

Dependen:  

Luka. 

Daun sirih 

mengandung tannin, 

saponin dan flivanoid 

yang dapat membantu 

proses penyembuhan 

luka dengan 

meningkatkan proses 

epitalisasi dan 

pembentukan 

jaringan granulasi. 

6. Red Piper Crocatum 

Leaves Ethanol Lowering 

Malondialdehyde (MDA) 

and Blood Glucose Level 

In Hyperglicemic Wistar 

Rat. 

(Wahjuni, Sukadana, & 

Arisanti, 2017). 

Variabel 

Independen: 

Ekstrak ethanol daun 

sirih merah (Piper 

crocatum). 

Vriabel Dependen: 

Gula darah. 

Ekstrak daun sirih 

merah (Piper 

crocatum) potensial 

untuk 

antihiperglikemi. 

7. Efektivitas Ektrak Daun 

Mengkudu (Morinda 

citrifolia L.) Dan Daun 

Sirih merah (Piper 

crocatum) Terhadap 

Zona Hambat 

Pertumbuhan 

Staphylococcus aureus. 

(Afiff & Amilah, 2017) 

 

Variabel 

Independen:  

Daun Mengkudu 

daun sirih merah. 

Variabel 

Dependen: 

Stapylococcus 

aureus. 

Ekstrak daun sirih 

merah (Piper 

crocatum) yang 

efektif terhadap  zona 

hambat pertumbuhan 

bakteri 

staphylococcus 

aureus pada 

konsentrasi 80%. 

8. Pengaruh Ekstrak Daun 

Sirih Merah (Piper 

crocatum) Terhadap 

Penyembuhan Lika 

Bakar Pada Kelinci 

(Orytalagus cuni culus). 

(Ulviani, Yusriadi, & 

Khaerati, 2016) 

Variabel 

Independen: 

Ekstrak daun sirih 

merah. 

Variabel 

Dependen:  

Luka bakar. 

Ekstrak daun sirih 

merah memberikan 

pengaruh terhadap 

kecepatan 

penyembuhan luka. 

gel dengan 

konsentrasi ekstrak 

daun sirih 

3%memiliki efek 

penyembuhan luka 

paling besar dengan 

prosebtase 

penyembuhan 

85,81%. 

9. Efektivitas Daun Sirih 

Merah (Piper crocatum) 
Variabel 

Independen:  

Efektivitas Daun sirih 

merah (Piper 
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No 
Judul Penelitian, 

Penulis, dan Tahun 
Variabel Penelitian Hasil 

dalam Perawatan Luka 

Perineum di Bidan 

Praktek Mandiri. 

(Damarini, Eliana, & 

Mariati, 2013) 

Daun sirih merah 

(Piper crocatum). 

Variabel 

Dependen:  

Luka perineum. 

crocatum) dalam 

perawatan luka 

perineum dapat 

disimpilkan rata-rata 

lama penyembuhan 

luka perineum adalah 

3-4 hari. 

10  Pengaruh Perawatan 

Luka Bakar Derajat II 

Menggunakan Ekstrak 

Ethanol Daun Sirih 

Merah (piper betel Linn.) 

Terhadap Peningkatan 

Ketebalan Jaringan 

granulasi pada Tikus 

Putih (Rattus 

Norvegicus) Jantan Galur 

Wistar. 

(Negara et al., 2014) 

Variabel 

Independen: 

Ekstrak ethanol daun 

sirih (piper betel 

Linn.). 

Variabel 

Dependen: 

Luka bakar derajat II 

Perawatan luka bakar 

derajat II 

menggunakan ekstrak 

ethanol daun sirih 

(piper betel Linn.) 

mempengaruhi 

peningkatan 

ketebalan jaringan 

granulasi. 

 

11 Bettel Leaft Decoction 

As An Antiseptik For 

Perineal Wound Healing. 

(Kusumaningsih, 

Hidayat, Dayyana, & 

Wahyuni, 2016) 

Variabel 

Independen: 

Daun sirih. 

Variabel 

Dependen: 

Luka perineum. 

Daun sirih sebagai 

antiseptik alami untuk 

penyembuhan luka 

perineum pada wanita 

post partum normal. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan                       :  Diukur                                       : Tidak diukur

Mengganggu 

integritas 

membran sel 

bakteri 

Lapisan 

diding sel 

bakteri tidak 

terbentuk 

Kematian 

sel bakteri 

Proliferasi 

(jaringan granulasi)  

Maturasi 

Inflamasi (kemerahan, 

edema, pus) 

Memacu 

pembentukan 

kolagen 

Mengganggu 

permiabilitas 

sel bakteri 

Menutup 

pori-pori 

kulit 

Membentuk 

senyawa 

kompleks 

Mengganggu 

penyusunan 

prostaglandin 

pada sel 

bakteri Menghentikan 

eksudat, 

perdarahan 

ringan 

Luka 

Perawatan Luka 
Ekstrak Sirih Merah 

(piper Crocatum) 

Saponin Tanin  Flavonoid Alkaloid 

 Gambar 3 1 Kerangka konseptual Efektivitas Ekstrak Sirih Merah (Piper 

Crocatum) Terhadap Penyembuhan Luka. 



38 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

SKRIPSI                    EFEKTIVITAS EKSTRAK ETHANOL...            LELI IKA 
 

Dari gambar 3.1 dapat digambarkan bahwa perawatan luka dapat berpengaruh 

terhadap penyembuhan luka. proses penyembuhan luka terdiri dari proses 

inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Jenis perawatan luka yang dapat dilakukan 

secara lokal (topikal) ataupun secara sistemik (oral). Terapi topikal secara herbal 

adalah perawatan luka dengan menggunakan ekstrak sirih merah (piper 

crocatum). Sirih merah (piper crocatum) mengandung alkaloid, flavonoid, 

saponin, dan tinin yang berguna dalam proses penyembuhan luka.  

3.2. Hipotesis Penelitian  

Adapun hipotesis yang ditetapkan sesuai dengan kerangka konseptual 

penelitian diatas, yaitu ada perbedaan efektifitas dosis ektrak daun sirih merah 

(piper crocatum) dalam peyembuhan luka. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain true eksperimen yang bertujuan untuk 

menyelidiki kemungkinan saling berhubungan sebab akibat dengan cara memberi 

intervensi (perlakuaan) pada satu kelompok atau lebih, kemudian membandingkan 

hasil intervensi tersebut kelompok kontrol. Dengan rancangan penelitian time 

series control group design yaitu pengukuran dilakukan setelah pemberian 

perlakuan selesai dan dilakukan setiap tiga hari sekali . Pada rancangan ini 

terdapat tiga kelompok perlakuan dan satu kelompok kontrol, dimana kelompok 

perlakuan dilakukan tindakan berupa perawatan luka menggunakan ekstrak daun 

sirih (piper crocatum) konsentrasi 15%, 30%, dan 45%, dosis sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yaitu Negara et al., (2014). Kelompok kontrol positif 

dilakukan tindakan perawatan menggunakan povidone iodine, dan kelompok 

kontrol negatif dilakukan tindakan keperawatan menggunakan basic gel. 

Rancangan penelitian ditunjukkan pada gambar 4.1 

                                          K(-)               H3              H6      H9       H12      H14 

         T                               K(+)              H3             H6       H9       H12      H14 

Po                  S                  P1                  H3             H6      H9       H12      H14             

                                          P2                  H3              H6      H9       H12      H14 

                                          P3                  H3             H6      H9       H12      H14 

Gambar 4.1 Rancangan Penelitian. 

Keterangan : 

Po               : Populasi tikus. 

T                 : Total sampling. 

S                 : Sampel tikus. 
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K(-)          : Kelompok kontrol negatif diberikan perlakuan perawatan luka dengan 

basic gel. 

K(+)             : kelompok kontrol positif diberikan perlakuan perawatan luka dengan 

povidone iodine. 

P1              : Kelompok perlakuan uji 1 perawatan luka menggunakan ekstrak sirih merah 

konsentrasi 15%. 

P2               : Kelompok Perlakukan uji 2 perawatan luka menggunakan ekstrak sirih 

merah konsentrasi 30%. 

P3              : Kelompok Perlakukan uji 3 perawatan luka menggunakan ekstrak sirih 

merah konsentrasi 45%. 

H3              : pengamatan luka hari ketiga. 

H6            : pengamatan luka hari keenam. 

H9            : pengamatan luka hari kesembilan. 

H12          : pengamatan luka hari kedua belas. 

H14          : pengamatan luka hari keempat belas. 

 

4.2. Populasi, Sample dan Besaran Sample, Sampling 

4.2.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah tikus putih (rattus norwegicus). 

4.2.2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih (rattus 

norwegicus) yang dibagi ke dalam empat kelompok. Besaran sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Federrer: (Firdaus, 2015)  

{(p-1)(n-1)}≥15. 

Keterangan : 

n: jumlah sampel. 

p: jumlah kelompok. 

jika, p = 5 

maka, {(5-1)(n-1)} ≥ 15 

(n-1) ≥ 15/4 

n ≥ 4 
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jadi jumlah sampel minimal yang digunakan untuk tiap perlakuaan 

sebanyak 4 ekor tikus putih (rattus norwegicus). Pada penelitian eksperimen, 

untuk mengantisipasi hilangnya unit eksperimen dilakukan koreksi dengan 1/(1-f), 

dimana f adalah proporsi unit eksperimen yang hilang atau drop out kurang lebih 

sekitar 10%. Berdasarkan faktor koreksi tersebut maka tiap kelompok akan 

ditambahkan 1 ekor sampel hewan coba, sehingga sampel hewan coba untuk 

setiap kelompok menjadi 5 ekor. 

Adapun kriterianya sebagai berikut: 

4.2.2.1 Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik sampel dari suatu populasi yang bisa 

dimasukkan atau layak diteliti. Adapun kreteria inklusi dari penelitian ini adalah: 

1. Hewan coba sehat (bulu halus/tidak berdiri, lincah, mata jernih/tidak merah, 

tidak terdapat luka). 

2. Berumur 3- 4 bulan. Usia dewasa tikus putih adalah 3-4 bulan. 

3. Jenis kelamin jantan. Pada tikus jantan tidak mengalami menstruasi yang bisa 

menyebabkan stress yang bisa mengganggu metabolisme tubuh. 

4. Berat badan 200-350 gr. Berat badan tikus jantan pada usia 3-4 bulan 

mencapai 240 gr (Sirois, 2005). 

4.2.2.2 kreteria eksklusi 

ada kelainan anatomi 

4.2.2.3 Kriteria Drop Out 

Hewan coba mati saat penelitian. 
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4.2.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya 

sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, 

dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel 

yang representative (Sugiyono, 2014). Adapun teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan Total Sampling, karena peneliti 

menggunakan semua sampel dari penelitan ini. 

4.3. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi, kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini digunakan dua variabel yaitu variabel 

independen, variabel dependen, dan variabel kendali/kontrol. 

4.3.1. Variabel Independen 

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

nilainya menentukan variabel lain (Nursalam, 2013). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah ekstrak sirih merah (Piper crocatum). 

4.3.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena adanya  variabel bebas (Sugiyono, 2014). Variabel 

dependen pada penelitian ini adalah penyembuhan luka pada tikus putih (rattus 

norvegicus) meliputi adanya kemerahan disekitar luka adanya edema, adanya pus, 

jaringan granulasi dan penyempitan luas luka. 

4.3.3 Variabel Kendali 
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Variabel kendali (Control variable) adalah variabel yang dikendalikan atau 

dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kendali 

(kontrol) dalam penelitian ini adalah jenis dan kondisi hewan coba, dosis 

pemberian terapi, waktu pemberian terapi, cara pemberian terapi, perawatan, jenis 

luka, ukuran luka, sanitasi kendang, dan waktu evaluasi. 

4.3.4 Definisi Operasional 

Tabel 4 1 Definisi operasional efektifitas sirih merah (piper crocatum) terhadap 

penyembuhan luka pada tikus putih (rattus norvegicus). 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

Variabel 

independe: 

Ekstrak Sirih 

Merah (piper 

crocatum). 

Sirih merah 

(piper 

crocatum) 

diekstrak di 

laboratorium 

untuk 

digunakan 

sebagai bahan 

perawatan 

luka dengan 

cara 

pemberian 

secara topikal. 

Dosis 1 = 15% 

Dosis 2 = 30% 

Dosis 3 = 45% 

-  - - 

Variabel 

Dependen: 

Penyembuhan 

luka  

 

Sub Variabel 

1. Warna 

kulit 

kemerahan 

disekitar 

luka. 

Derajat 

penyembuhan 

luka pada 

tikus putih 

ekstrak sirih. 

   

 - 

 

- 

 

- 

 

- 

     

warna 

kemerahan 

disekitar luka 

karena proses 

inflamasi. 

Ada/tidak 

adanya warna 

kemerahan 

disekitar luka 

pada hari 

ketiga. 

Lembar  

observasi 

(check-

list) 

ordinal 0=tidak ada 

1 = ada 

2. Edema 

disekitar 

luka. 

pembengkakan 

disekitar luka. 

Ada/tidak 

adanya 

pembengkakan 

disekitar luka 

Lembar  

observasi 

(check-

list) 

ordinal 0=tidak ada 

1 = ada 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

pada hari ke-3 

3. Adanya 

pus 

Cairan 

eksudat/pus 

pada luka 

Ada/tidak 

adanya pus 

pada luka pada 

hari ketiga. 

Lembar  

observasi 

(check-

list) 

ordinal 0=tidak ada 

1 = ada 

4. Jaringan 

granulasi 

pertumbuhan 

sel pada proses 

penyembuha 

luka 

Terdapat 

jaringan 

granulai pada 

luka pada hari 

ketiga. 

Lembar  

observasi 

(check-

list) 

ordinal a. 0 = tidak 

terdapat 

granulasi 

b. 1 = 

granulasi 

sbagian 

c. 2 = 

granulasi 

seluruh 

luka 

5. Luas luka Ukuran dari 

besarnya luka  

Luas luka 

mengecil pada 

hari ke-9 

penggaris numerik a. 0=1cm
2
 

b. 1=0,8 

cm
2 

– 

0,99 cm
2
 

c. 2= 0,54 

cm
2
 – 

0,79 cm
2
 

d. 3= 0,28 

cm
2
 – 

0,53 cm
2
 

e. 4= 0,01 

cm
2
 – 

0,27 cm
2
 

f. 5= 0 cm
2
 

 

4.4. Alat Dan Bahan Baku 

4.4.1. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang hewan coba, 

timbangan gram, gunting, pisau bedah/gunting bedah, sarung tangan, spuit 1 cc, 

penggaris, cutton but, Transparan Dressing, kassa streril, plaster, pinset, blander, 

penampis, gelas ukur, oven, kamera digital. 
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4.4.2. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan penelitian ini adalah ekstrak sirih merah, pelarut dalam 

proses eksraksi sirih merah (etanol 96%), bahan campuran pembuat salep 

(vaselin), cairan normal salin (NaCL 0,9%), obat untuk anastesi tikus putih 

(ketamin), alkohol swab, povidone iodine untuk perwatan luka kelompok kontrol 

positif, air bersih untuk minum tikus putih, pelet untuk makan tikus putih, dan 

sekam padi untuk alas kendang. 

4.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi 

(checklist). Peneliti menggunakan lembar observasi karena pada penelitian ini 

akan dilakukan observasi mengenai proses penyembuhan luka pada objek 

penelitian yakni luka pada tikus putih (rattus norvegicus). Instrumen ini terdiri 

dari lembar observasi pada fase inflamasi yang meliputi kemerahan disekitar area 

luka, edema disekitar area luka, adanya pus, dan pada fase proliferasi yang 

meliputi pertumbuhan jaringan granulasi dan penyempitan luas luka.  

4.6. Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.6.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Biokimia Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. 

4.6.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tgl 14 Oktober 2017 sampai dengan 4 

November 2017. 
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4.7. Prosedur Penelitian 

4.7.1. Tahap Pembuatan Ekstrak Sirih Merah 

Pada penelitian ini, pembuatan ekstrak sirih merah dilakukan di laboratorium 

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Pembuatan ekstrak sirih 

merah dilakukan dengan metode maserasi dengan menggunakan etanol 96%. 

Daun sirih merah yang sudah kering diblender hingga halus. Kemudian serbuk 

sirih merah 100 gr dimasukaan ke dalam wadah maserasi dan ditambahkan etanol 

96% 1000 ml hingga serbuk terendam. Diaduk dan didiamkan selama 24 jam 

sampai mengendap lalu disaring untuk mendapatkan filtrat. Hasil rendaman 

dimasukan ke dalam labu evaporasi. Labu evaporasi dipasang pada evaporator 

dan isi water bath dengan air sampai penuh. Semua rangkaian alat dipasang, 

termasuk rotary evaporator, pemanas water bath (diatur sampai 70-80°c), 

disambung dengan aliran listrik. Kemudian ditunggu sampai larutan etanol 

berhenri menetes pada labu pemampung (±1,5 sampai 2 jam untuk satu labu). 

Hasil yang doperoleh kira-kira sepertiga dari bahan alam kering. Hasil ekstraksi 

dimasukkan dalam botol hasil ekstrak dan disimpan dalam freezer (Negara et al., 

2014) 

Cara Pembuatan konsentrasi Ekstrak Sirih Merah 

Ekstrak sirih merah dicampur dengan vaselin menggunakan rumus: (Negara et al., 

2014) 

      L =  
 

 
   X 100% 

Keterangan:  L = konsentrasi larutan (%) 

α = massa zat terlarut 
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b = massa larutan (mg) 

massa larutan ditetapkan dengan jumlah 50 mg karena jumlah 

tersebut dapat menutupi luas luka sebesar 2 x 2 cm². 

Pembuatan konsentrasi ekstrak sirih merah dilakukan dengan menambahkan 

vaselin sebanyak 50 mg sesuai rumus di atas, sehingga didapatkan hasil: 

1) Konsentrasi 15%. 

7,5 mg ekstrak sirih merah dicampur dengan 50 mg vaselin. 

2) Konsentrasi 30%. 

15 mg ekstrak sirih merah dicampur dengan 50 mg vaselin. 

3) Konsentrasi 45%. 

22,5 mg ekstrak sirih merah dicampur dengan 50 mg vaselin 

4.7.2. Tahap Adaptasi Hewan Coba 

Hewan percobaan yang digunakan sebagai pada penelitian ini adalah tikus 

putih (rattus norvegicus) yang diperoleh dari Laboratorium Biokimia Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga. Pemeliharaan hewan coba dilakukan di 

laboratorium, dan ditempatkan pada kandang yang dialasi sekam padi dan diberi 

pakan berupa  pellet dan minum berupa air bersih yang diberikan dua kali sehari 

yaitu pagi dan sore hari secara adlibitum (tak terbatas). Tikus putih diadaptasikan 

dengan lingkungan laboratorium selama satu minggu sebelum perlakuan untuk 

meminimalkan efek stress yang dapat berpengaruh pada metabolisme. 

4.7.3. Tahap Pembedahan Tikus Putih 

Sebelum dilakukan insisi untuk pembuatan luka, terlebih dahulu ditentukan 

lokasi untuk dilakukan insisi yaitu pada sepertiga panjang tubuh dari kepala tikus 

putih. Setelah posisi ditentukan, bulu disekitar punggung tikus putih dicukur 
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menggunakan gunting. Setelah itu, pada punggung tikus putih didesinfektan 

menggunakan alkohol swab. Kemudian tikus putih dianastesi menggunakan 

injeksi ketamin dengan dosis 50 mg/kgBB secara intramuskuler (Firdaus, 2015). 

Kemudian dibuat luka berbentuk kotak dengan luas luka 1 cm
2
, dengan cara kulit 

digaris terlebih dahulu lalu disayat dengan menggunakan pisau bedah hingga 

bagian subkutis, yaitu hingga bagian dermis dan jaringan ikat. 

 Tahap Perawatan Luka Pada Tikus Putih 

Perawatan luka pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dimulai 

sesaat setelah terjadinya luka. Perawatan luka dilakukan pada semua sampel 

penelitian. Pada kelompok perlakuan, luka dibersihkan terlebih menggunakan  

cairan normal salin kemudian diolesi dengan menggunakan ekstrak sirih merah 

(piper crocatum) konsentrasi 15%, 30%, 45%. Setelah itu luka ditutup dengan 

transparent dressing. Kelompok kontrol negatif dilakukan perawatan luka dengan 

menggunakan basic gel lalu ditutup dengan transparent dressing. Kelompok 

kontrol positif dilakukan perawatan luka dengan menggunakan povidone iodine 

lalu ditutup dengan transparent dressing. Perawatan dilakukan setiap tiga hari 

sekali sampai luka menunjukkan tanda-tanda penyembuhan luka seperti 

pertumbuhan granulasi, tidak adanya pembengkakan (edema) di area luka, dan 

kemerahan disekitar luka. 

Tabel 4 2 Pembagian kelompok dan perlakuan 

Kelompok Jumlah tikus putih 

(ekor) 

Perlakuan 

I 

(Klp kontrol 

negatif) 

5 Luka dicuci dengan menggunakan 

Nacl 0,9% kemudian diolesi basic gel 

dan ditutup dengan transparent 

dressing. 

II 

(klp kontrol 

 Luka dicuci dengan menggunakan 

Nacl 0,9% kemudian diolesi povidone 
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positif) iodine dan ditutup dengan transparent 

dressing. 

III 

(uji 1 ) 

5 Perawatan luka dengan menggunakan 

Nacl 0,9% kemudian diolesi ekstrak 

sirih merah dengan konsentrasi 15% 

dan luka ditutup dengan transparent 

dressing. 

IV 

(uji 2) 

 

5 Perawatan luka dengan menggunakan 

Nacl 0,9% kemudian diolesi ekstrak 

sirih merah dengan konsentrasi 30% 

dan luka ditutup dengan transparent 

dressing. 

VV 

(uji 3) 

5 Perawatan luka dengan menggunakan 

Nacl 0,9% kemudian diolesi ekstrak 

sirih merah dengan konsentrasi 45% 

dan luka ditutup dengan transparent 

dressing. 

 

4.7.4. Pengamatan Penyembuhan Luka 

Pengamatan dilakukan terhadap ada/tidak adanya kemerahan disekitar luka, 

ada/tidak adanya pembengkakan(edema) disekitar luka, ada/tidak adanya pus, 

jaringan granulasi, serta luas luka. Luas luka diamati dengan cara mengukur sisi-

sisi dari luka. Pengamatan luka dilakukan setiap tiga hari sekali sampai hari ke-14.  

4.8. Prosedur Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dari hasil 

pengamatan secara langsung (makroskopis) terhadap proses penyembuhan luka 

pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. Luka pada semua sampel 

diamati setiap hari mulai dari hari pertama sampai hari ke-14, dan semua hasil 

pengamatan dicatat di lembar observasi mengenai proses penyembuhan luka. 

Setelah semua data terkumpul peneliti melakukan pengelolaan data, antara 

lain: 

1. Editing 
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Setelah data terkumpul maka dilakukan editing atau penyuntingan, lalu data 

dikelompokkan berdasarkan kelompok masing-masing. 

2. Koding 

Dilakukan untuk memudahkan pengolahan data yaitu dengan melakukan 

pengkodean pada data hasil observasi yang telah didapat dari penelitian. 

3. Tabulasi 

Setelah dilakukan pengkodean, kemudian data dimasukkan kedalam tabel 

untuk memudahkan penganalisaan data. 

4.9. Cara Analisa Data 

Analisa data menggunakan uji parametrik. Langkah pertama dilakukan uji 

normalitas menggunakan Shapiro-Wilk karena jumlah sampel kurang dari 50. 

Selanjutnya dilakukan uji homogenitas data dengan menggunakan Test of 

Homogenity of Variances. Setelah memenuhi syarat uji parametrik tersebut, 

dilakukan uji One Way Anova untuk mengetahui apakah terdapat varians data 

yang berbeda secara bermakna atau tidak. Uji ini bermakna apabila nilai p<0,05. 

Setelah itu dilakukan uji post hoc LSD untuk melihat perlakuan yang lebih 

bermakna terhadap penyembuhan luka pada tikus putih. Data yang tidak normal 

uji distribusinya, dilakukan uji alternatif menggunakan uji Kruskal-Wallis dan 

dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk mengetahui perlakuan yang memiliki 

nilai signifikansi tertinggi terhadap penyembuhan luka insisi pada tikus putih 

dengan tingkat kemaknaan α<0,05. 
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4.10. Kerangka kerja 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

Populasi: 

Tikus putih (Rattus novergicus) 

Sample 25 ekor tikus 

putih (rattus novergicus) 

Desain 

penelitian time 

series control 

group design 

adaptasi dengan kandang 

dan lingkungan selama 7 hr 

Hari ke-8 dilakukan perlukaan 

di punggung berbentuk kotak 

dengan luas luka 1 cm
2 

Klp kontrol 

negatif 5 ekor 
Klp uji 1  

5 ekor  

Klp uji 2 

5 ekor 

Klp uji 3 

 5 ekor 

Klp kontrol positif 5 

ekor 

 

Perawatan luka 

menggunakan basic 

gel 

Perawatan luka 

menggunakan 

povidone iodine 

Perawatan 

luka 

menggunakan 

ekstrak sirih 

merah 

konsentrasi 

15% 

Perawatan 

luka 

menggunakan 

ekstrak sirih 

merah 

konsentrasi 

45% 

Perawatan 

luka 

menggunakan 

ekstrak sirih 

merah 

konsentrasi 

30% 

Pengamatan Kondisi Luka Luka setiap 3 hari sekali 

sampai 14 hari, meliputi : 

1. kemerahan sekitar luka 

2. Edema 

3. Pus  

4. Jaringan granulasi 

5. Luas luka 

 

Analisa Data 

1. Uji normalitas menggunakan Shapiro-wilk 

2. Uji homogenitas menggunakan Test of Homogenity of Variances 

3. Uji perbandingan data tiap kelompok menggunakan Kruskal-

Wallis atau One Way Anova 

4. Uji signifikasi menggunakan Mann-Whitney atau post hoc LSD 

 

Kesimpulan Hasil Penelitian 

 

Perawatan 

luka dilakukan 

setiap 3  hari 

sekali sampai 

hari ke-14 

Gambar 4 1 Kerangka Kerja Penelitian Efektivitas Ekstrak Sirih Merah (Piper crocatum) 

Terhadap Penyembuhan Luka Pada Tikus Putih (Rattus novergicus). 

 

Total Sampling 
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4.11. Masalah Etik 

Penelitian ini menggunakan hewan sebagai subjek dalam penelitian, oleh 

karena itu sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti 

melakukan ethical clearance terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian 

ini, khususnya kepada subjek dalam penelitian ini agar tidak terjadi pelanggaran 

terhadap hak-hak otonom dari subjek selama proses penelitian.  

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu, peneliti melakukan uji etik 

terhadap kelayakan dari proposal penelitian ini di Universitas Airlangga Surabaya. 

Setelah mendapat persetujuan untuk melakukan penelitian, barulah peneliti  

melakukan penelitian. Penelitian ini dinyatakan lulus kaji etik oleh Komite Etik 

Penelitian Kesehatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya 

dengan diterbitkanya sertifikat ethical approval dengan nomor 541-KEPK. 

Dalam menggunakan hewan sebagai subjek penelitian, peneliti harus 

memperhatikan etika penelitian yang berlaku pada penelitian yang menggunakan 

hewan sebagai sampel seperti :  

1) Nilai Sosial 

Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas ekstrak sirih 

merah (piper crocatum) terhadap penyembuhan luka pada tikus putih (rattus 

norvegicus). Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan 

diketahuinya efektivitas sirih merah terhadap penyembuhan luka akut, sirih 

merah dapat digunakan sebagai bahan alternatif untuk pengobatan luka secara 

topikal. 

2) Nilai Ilmiah 
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1. Melakukan pemanfaatan hewan coba yang sudah dipertimbangkan dan 

diperhitungkan secara seksama melalui pengalaman terdahulu ataupun sumber 

literatur yang terpercaya.  

2. Pencatatan selama penelitian berlangsung menggunakan lembar observasi 

mengenai derajat kesembuhan luka yang terdiri dari tiga subbagian yaitu, 

warna kemerahan disekitar area luka, adanya edema disekitar luka, dan 

jaringan granulasi pada luka. ketiga subbagian tersebut dilakukan pengamatan 

setiap hari dan hasil pengamatan ditulis di lembar observasi. 

3. Apabila pada saat penelitian berlangsung dan hewan coba menunjukkan gejala 

efek samping maka pemberian intervensi dihentikan, dan peneliti akan 

mengeluarkan hewan coba sebagai sampel penelitian agar tidak menimbulkan 

bias pada hasil penelitian. 

3) Pemerataan Beban dan Manfaat 

Penelitian yang dilakukan memiliki manfaat untuk manusia dan mahluk hidup 

lainnya. 

4) Potensi Risiko dan Manfaat 

1. Pada penelitian ini, menggunakan hewan coba seminimal mungkin tetapi tetap 

mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Dalam penelitian ini, penentuan 

jumlah hewan coba yang digunakan dalam penelitian menggunakan rumus 

Federer yaitu (t-1)(n-1) ≥ 15. 

2. Memperlakukan hewan coba dengan baik seperti memberikan perawatan, 

makan dan minum, serta tempat yang layak untuk menghindarkan hewan dari 

rasa sakit, cemas, takut, dan stress. Dalam melakukan tindakan pada hewan 

coba dilakukan dengan baik dan benar serta dilakukan oleh orang terlatih. 
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5) Bujukan/ Eksploitasi/ Iducement 

Penelitian ini tidak akan dipergunakan dalam hal-hal yang bisa merugikan 

hewan coba dalam bentuk apapun. 

4.12 Keterbatasan 

Keterbatasan penelitian yang dijumpai peneliti selama melakukan penelitian 

antara lain :  

1. Adanya keterbatasan waktu penelitian sehingga pada penelitian ini  tidak 

sampai pada fase maturasi dalam proses penyembuhan luka insisi 

2. Keterbatasan kandang hewan coba sehingga tidak memungkinkan untuk 

dilakukan satu kandang satu hewan coba. 

3. Kandang hewan coba dialasi dengan sekam padi sehingga sekam padi bisa 

masuk ke luka hewan coba yang bisa menyebabkan luka terinfeksi. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengenai perbedaan efektivitas ekstrak daun sirih (piper 

crocatum) terhadap penyembuhan luka pada tikus putih (rattus norwegicus). 

Jumlah tikus putih yang digunakan sebagai hewan coba atau subyek pada 

penelitian ini sebanyak 25 ekor yang dibagi kedalam lima kelompok (tiga 

kelompok perlakuan dan dua kelompok kontrol). Pada subyek penelitian 

dilakukan pembuatan luka berbentuk kotak dengan luas 1 cm
2

 dengan kedalaman 

0,2 cm. Pada kelompok perlakuan dilakukan perawatan luka dengan 

menggunakan ekstrak daun sirih merah secara topikal. Pada kelompok uji 1 diberi 

dosis 15%, kelompok uji 2 diberi dosis 30%, kelompok uji 3 diberi dosis 45%. 

Sedangkan kelompok kontrol positif dilakukan perawatan luka menggunakan 

povidone-iodine, dan kelompok kontrol negatif dilakukan perawatan luka 

menggunakan basis gel. Pada semua kelompok dilakukan perawatan luka dan 

pemantauan kondisi luka setiap tiga hari sekali. 

Penelitian ini dilaksanakan di Tempat Pemeliharaan Hewan Coba 

Laboratorium Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya 

pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 04 November 2017. Dari penelitian 

tersebut diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 
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5.1.1. Data umum 

5.1.1.1. Umur hewan coba 

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini, pada kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol berusia tiga bulan. 

5.1.1.2. Berat badan   

Berat badan hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 5. 1 Berat Badan Tikus Putih yang Digunakan dalam Penelitian 

No Berat badan tikus (gr) f (x) 

1 135 gr 2 

2 136 gr 1 

3 138 gr 2 

4 140 gr 2 

5 144 gr 1 

6 145 gr 2 

7 146 gr 1 

8 147 gr 1 

9 148 gr 1 

 10 149 gr 1 

11 150 gr 4 

12 152 gr 3 

13 153 gr 1 

14 155 gr 1 

 x  = 145,84 25 

 

Berdasarakan tabel 5.1 berat badan tikus putih (rattus norwegicus) yang 

digunakan pada penelitian ini sebagian besar mempunyai berat badan 150 gr 

sebanyak 4 ekor. Rata-rata berat badan seluruh tikus putih (rattus norwegicus) 

yang digunakan pada penelitian ini adalah 145,84 gr. 

Tabel 5. 2 Berat badan tikus putih (rattus norwegicus) tiap kelompok 

No Berat badan (gr) 

Ekstrak 

sirih 

merah 

15% 

Ekstrak 

sirih 

merah 

30% 

Ekstrak 

sirih 

merah 

45% 

Kontrol Posiitif 

(Povidone-

iodine) 

Kontrol 

Negatif 

(Basis gel) 

1. 155 146 150 148 145 
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2. 140 148 148 153 152 

3. 135 138 138 136 135 

4. 145 152 144 150 147 

5. 150 149 152 140 150 

Mean  x = 145,0 x =146,6 x =146,40 x  = 145,40 x =145,80 

Uji 

Shapiro-

Wilk   

p = 0,967 p = 0,435 p = 0,656 p = 0,565 p = 0,381 

Berdasarkan tabel 5.2 berat badan tikus putih (rattus norwegicus)  pada tiap 

kelompok penelitian, kelompok kontrol negatif memiliki nilai rata-rata berat 

badan tertinggi dengan berat rata-rata 145,80 gram. Uji distribusi berat badan 

tikus putih tiap kelompok dengan uji Shapiro-Wilk didapatkan nilai p 

(signifikansi) pada semua kelompok sampel > 0,05, sehingga data dapat 

dikategorikan terdistribusi normal. 

5.1.2. Data khusus 

Data khusus menguraikan hasil observasi proses penyembuhan luka pada fase 

inflamasi (tanda kemerahan disekitar luka, adanya edema disekitar luka, dan PUS) 

dan fase proliferasi (granulasi jaringan dan pengecilan luas luka) pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol.  

5.1.2.1 Hasil observasi pada hari ke-3 

Hasil observasi terhadap tanda kemerahan, edema, adanya cairan luka dengan 

PUS, adanya jaringan granulasi, dan luas luka pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol sebagai berikut : 

a) Tanda kemerahan. 

Hasil observasi terhadap tanda kemerahan disekitar luka pada kelompok 

kontrol dan kelompok perlakuan sebagai berikut: 
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Tabel 5. 3 Hasil observasi kemerahan pada hari ke-3 

   Skor penilaian 

No Kelompok n 0 1 

   f (x) % f (x) % 

1. kontrol negatif 5 0 0% 5 100% 

2. kontrol positif 5 4 80% 1 20% 

3. Uji 1 (15%) 5 4 80% 1 20% 

4. Uji 2 (30%) 5 5 100% 0 0% 

5. Uji 3 (45%) 5 5 1005 0 0% 

Keterangan :  0 : Tidak ada kemerahan 1 : Ada kemerahan 

Berdasarkan tabel 5.3 hasil observasi hari ketiga tanda kemerahan disekitar 

luka  pada kelima kelompok didapatkan data bahwa pada semua sampel kelompok 

kontrol negatif terdapat kemerahan disekitar luka, pada kelompok kontol positif  

dan kelompok perlakuan uji 1 terdapat 4 sampel yang tidak terdapat kemerahan 

disekitar luka, sedangkan pada semua sampel kelompok perlakuan uji 2 dan uji 3 

tidak terdapat kemerahan disekitar luka. 

Cara untuk mengetahui pengaruh ekstrak sirih merah terhadap lama 

kemerahan disekitar luka pada tikus putih (rattus norwegicus) yaitu dengan uji 

statistik. Hasil data yang diperoleh diuji homogenitasnya menggunakan uji Test of 

Homogeneity of Variance didapatkan hasil signifikansi 0,004<0,05 (p-value<α), 

disimpulkan  bahwa  data  tidak  homogen  maka  dilanjutkan  dengan  uji 

Kruskal-Wallis untuk melihat apakah terdapat pengaruh terhadap percepatan 

waktu kemerahan disekitar luka insisi pada tikus putih dari kelima kelompok. 

Tabel 5. 4 Hasil uji Kruskal-Wallis adanya kemerahan di sekitar luka pada 

hari ke-3 

Variabel Kelompok N Rata-rata 

(Mean) 

P 

(asymp.Sig) 

Kemerahan Kontrol negatif 5 22,00 0,003 

 Kontrol positif 5 12,00  

 Uji 1 (15%) 5 12,00  

 Uji 2 (30%) 5 9,50  

 Uji 3 (45%) 5 9,50  
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 Total  25   

 

Dari tabel 5.4 hasil uji Kruskal-Wallis antara kelima kelompok didapatkan 

nilai signifikan 0,003 <0,05 (p-value < α) artinya ekstrak sirih merah terdapat 

pengaruh terhadap percepatan waktu kemerahan disekitar luka tikus putih (rattus 

norwegicus).  

Hasil uji Kruskal-Wallis hanya menunjukkan adanya pengaruh terhadap 

percepatan kemerahan disekitar luka tikus putih (rattus norwegicus) dari kelima 

kelompok tetapi tidak menunjukkan kelompok perlakuan mana yang lebih 

signifikan, oleh sebab itu dilakukan uji Mann Whitney untuk melihat perbedaan 

pengaruh dari kelompok perlakuan. 

Tabel 5. 5 Tabel hasil uji Mann Whitney kemerahan pada hari ke-3 

 Kelompok Asymp.Sig 

Kontrol negatif Kontrol positif 0,032 

 Uji 1 (15%) 0,032 

 Uji 2 (30%) 0,008 

 Uji 3 (45%) 0,008 

Kontrol positif Uji 1 (15%) 1,000 

 Uji 2 (30%) 0,690 

 Uji 3 (45%) 0,690 

Uji 1 (15%) Uji 2 (30%) 0,690 

 Uji 3 (45%) 0,690 

Uji 2 (30%) Uji 3 (45%) 1,000 

 

Berdasarkan tabel 5.5 hasil uji Mann Whitney antara kelompok uji negatif 

dengan kelompok positif dan ketiga kelompok perlakuan, didapatkan hasil bahwa 

terdapat perbedaan bermakna dengan nilai signifikansi p-value<0,05. Antara 

kelompok kontrol positif dengan ketiga kelompok perlakuan tidak berbeda 

signifikan dengan nilai signifikansi p-value>0,05. Pada kelompok perlakuan uji 1 

(15%) tidak berbeda signifikan dengan uji 2 (30%) dan uji 3 (45%). Sedangkan 
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pada kelompok perlakukuan uji 2 (30%) tidak berbeda signifikan dengan uji 3 

(45%). 

b) Adanya edema. 

Hasil observasi terhadap adanya edema disekitar luka pada kelompok kontrol 

dan kelompok perlakuan sebagai berikut: 

 

Tabel 5. 6 Hasil observasi mengenai adanya edema pada hari ke-3 

   Skor penilaian 

No Kelompok n 0 1 

   f (x) % f (x) % 

1. Kontrol negatif 5 4 80% 1 20% 

2. Kontrol positif 5 5 100% 0 0% 

3. Uji 1 (15%) 5 5 100% 0 0% 

4. Uji 2 (30%) 5 5 100% 0 0% 

5. Uji 3(45%) 5 5 100% 0 0% 

Keterangan :  0 : Tidak ada edema 1 : Ada edema 

Berdasarkan tabel 5.6 hasil observasi adanya edema disekitar luka pada hari 

ketiga didapatkan data bahwa pada kelompok kontrol negatif terdapat 1 sampel 

yang terdapat edema disekitar luka. Pada semua sampel kelompok kontol positif, 

dan kelompok perlakuan uji 1 (15%), uji 2 (30%), uji 3 45%) tidak terdapat edema 

disekitar luka. 

Cara untuk mengetahui perbedaan pengaruh ekstrak daun sirih merah terhadap 

adanya edema disekitar luka insisi pada tikus putih (rattus norwegicus) yaitu 

dengan uji statistik. Hasil data yang diperoleh diuji homogenitasnya menggunakan  

uji Test of Homogeneity of Variance didapatkan hasil signifikansi 0,001<0,05 (p-

value<α), disimpulkan  bahwa data tidak homogen maka dilanjutkan dengan uji 

Kruskal-Wallis untuk melihat apakah apakah terdapat perbedaan dari kelima 

kelompok. 
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Tabel 5. 7 Hasil uji Kruskal-Wallis adanya edema disekitar luka pada hari 

ke-3 

Variabel Kelompok N Rata-rata 

(Mean) 

P 

(asymp.Sig) 

Edema Kontrol negatif 5 15,00 0,406 

 Kontrol positif 5 12,50  

 Uji 1 (15%) 5 12,50  

 Uji 2 (30%) 5 12,50  

 Uji 3 (45%) 5 12,50  

 Total 25   

 

Dari tabel 5.7 hasil uji Kruskal-Wallis antara kelima kelompok didapatkan 

hasil 0,406>0,05 (p-value>α) yang berarti tidak terdapat pengaruh pemberian 

ekstra sirih merah terhadap edema disekitar luka insisi  pada tikus putih. 

c) Adanya Pus. 

Hasil observasi hari ketiga mengenai adanya pus di area luka tidak dijumpai 

secara makroskopis oleh peneliti pada kelima kelompok baik kelompok perlakuan 

maupun kelompok kontrol. 

d) Adanya granulasi. 

Hasil observasi terhadap adanya jaringan granulasi pada kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol sebagai berikut : 

Tabel 5. 8 Hasil observasi adanya granulasi pada hari ke-3 

   Skor penilaian 

No Kelompok N 0 1 2 

   f (x) % f (x) % f (x) % 

1. Kontrol negatif 5 5 100% 0 0% 0 0% 

2. Kontrol Positif 5 3 60% 2 40% 0 0% 

3. Uji 1 (15%) 5 0 0% 5 100% 0 0% 

4. Uji 2 (30%) 5 0 0% 5 100% 0 0% 

5. Uji 3 (45%) 5 0 0% 5 100% 0 0% 

Keterangan : 0 : Tidak ada granulasi   

        1 : granulasi sebagian luka 

2 : Granulasi seluruh luka. 
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Berdasarkan tabel 5.8 hasil observasi adanya granulasi pada hari ketiga 

didapatkan data bahwa pada semua sampel kelompok kontrol negatif tidak 

terdapat jaringan granulasi. Pada kelompok kontrol positif terdapat 3 sampel yang 

tidak terdapat jaringan granulasi, dan pada kelompok perlakuan uji 1, uji 2, uji 3 

terdapat granulasi pada sebagian luka. 

Cara untuk mengetahui perbedaan pengaruh ekstrak daun sirih merah terhadap 

pertumbuhan jaringan granulasi pada luka insisi tikus putih (rattus norwegicus) 

yaitu dengan uji statistik. Hasil data yang diperoleh diuji homogennya 

menggunakan  uji Test of Homogeneity of Variance didapatkan hasil signifikansi 

0,000<0,05 (p-value<α), disimpulkan  bahwa  data  tidak  homogen  maka  

dilanjutkan  dengan  uji Kruskal-Wallis untuk melihat apakah terdapat pengaruh 

dari kelima kelompok. 

Tabel 5. 9 Hasil Kruskal-Wallis jaringan granulasi pada hari ke-3 

Variabel Kelompok N Rata-rata 

(Mean) 

P 

(asymp.Sig) 

Granulasi  Kontrol negatif 5 7,00 0,038 

jaringan Kontrol Positif 5 12,00  

 Uji 1 (15%) 5 12,00  

 Uji 2 (30%) 5 14,50  

 Uji 3 (45%) 5 19,50  

 Total 25   

 

Dari tabel 5.9 didapatkan hasil uji Kruskal-Wallis antara kelima kelompok 

didapatkan hasil 0,038<0,05 (p-value<α) yang berarti terdapat pengaruh terhadap 

percepatan pertumbuhan jaringan granulasi pada luka insisi tikus putih. 

Hasil uji Kruskal-Wallis hanya menunjukkan adanya pengaruh terhadap  

percepatan granulasi jaringan pada luka insisi tikus putih, tetapi tidak menunjukan 

kelompok mana yang lebih signifikan, oleh sebab itu dilakukan uji Mann Whitney 

untuk melihat perbedaan pengaruh dari kelompok perlakuan. 
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Tabel 5. 10 Hasil uji Mann Whitney adanya granulasi pada hari ke-3 

 Kelompok asymp.Sig 

Kontrol negatif Kontrol positif 0,310 

 Uji 1 (15%) 0,310 

 Uji 2 (30%) 0,151 

 Uji 3 (45%) 0,008 

Kontrol positif Uji 1 (15%) 1,000 

 Uji 2 (30%) 0,690 

 Uji 3 (45%) 0,151 

Uji 1 (15%) Uji 2 (30%) 0,690 

 Uji 3 (45%) 0,151 

Uji 2 (30%) Uji 3 (45%) 0,310 

 

Berdasarkan tabel 5.10 hasil perbandingan dengan menggunakan uji Mann 

Whitney antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok positif dan kelompok 

perlakuan uji 1 (15%) dan uji 2 (30%) tidak berbeda signifikan dengan nilai 

sinifikansi p-value>0,05, sedangkan dengan kelompok perlakuan uji 3 (45%) 

berbeda signifikan dengan nilai signifikansi 0,008<0,05 (p-value < α). Antara 

kelompok positif dan ketiga kelompok perlakuan tidak berbeda signifikan dengan 

nilai signifikansi p-value>0,05. Pada kelompok perlakuan uji 1 (15%) tidak 

berbeda signifikan dengan uji 2 (30%) dan uji 3 (45%). Kelompok perlakuan uji 2 

( 30%) tidak berbeda signifikan dengan uji 3 (45%). 

e) Luas luka 

Hasil observasi terhadap luas luka pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol, sebagai berikut : 

Tabel 5. 11 Hasil observasi luas luka pada hari ke-3 

   Skor penilaian 

No Kelompok N 0 1 2 3 4 5 

   f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % 

1. Kontrol 

negatif 

5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

2. Kontrol 

Positif 

5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

3. Uji 1 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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(15%) 

4. Uji 2 

(30%) 

5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 

5. Uji 3 

(45%) 

5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 

Keterangan: 0 = 1 cm
2 

                                    4 = 0,01 cm
2
 – 0,27 cm

2 

1 = 0,8 cm
2 

– 0,99 cm
2 

               5 = 0 cm
2 

2 = 0,54 cm
2
 – 0,79 cm

2 

3 = 0,28 cm
2
 – 0,53 cm

2 

 

Berdasarkan tabel 5.11 hasil observasi luas luka pada hari ketiga didapatkan 

data bahwa, pada semua sampel kelompok kontrol negatif dan positif mempunyai 

luas luka 1 cm
2
. Pada kelompok perlakuan uji 1 dan uji 3 terdapat 4 sampel 

mempunyai luas luka 1 cm
2
, sedangkan pada uji 2 terdapat 2 sampel yang 

mempunyai luas luka 1 cm
2
. 

Cara untuk mengetahui perbedaan pengaruh ekstrak daun sirih merah terhadap 

percepatan penyempitan luas luka insisi pada tikus putih (rattus norwegicus) yaitu 

dengan uji statistik. Hasil data yang diperoleh diuji homogennya menggunakan  

uji Test of Homogeneity of Variance didapatkan hasil signifikansi 0,003<0,05 (p-

value<α), disimpulkan  bahwa  data  tidak  homogen  maka  dilanjutkan  dengan  

uji Kruskal-Wallis untuk melihat apakah terdapat perbedaan dari kelima 

kelompok. 

Tabel 5. 12 Hasil Kruskal-Wallis pada luas luka pada hari ke-3 

Variabel Kelompok N Rata-rata 

(Mean) 

P 

(asymp.Sig) 

Luas luka Kontrol negatif 5 11,00 0,408 

 Kontrol Positif 5 11,00  

 Uji 1 (15%) 5 13,30  

 Uji 2 (30%) 5 16,00  

 Uji 3 (45%) 5 13,70  

 Total 25   
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Berdasarkan tabel 5.12 hasil uji Kruskal-Wallis antara kelima kelompok 

didapatkan hasil 0,408>0,05 (p-value>α) yang berarti tidak terdapat pengaruh 

pemberian ekstra sirih merah terhadap penyempitan luas luka insisi pada tikus 

putih (rattus norwegicus). 

5.1.2.2 Hasil observasi pada hari keenam  

Hasil observasi terhadap tanda kemerahan, edema, adanya PUS, adanya 

jaringan granulasi, dan luas luka pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

sebagai berikut : 

a) Tanda kemerahan. 

Hasil observasi terhadap tanda kemerahan disekitar luka pada kelompok 

kontrol dan kelompok perlakuan sebagai berikut: 

Tabel 5. 13 Hasil observasi kemerahan pada hari ke-6 

   Skor penilaian 

No Kelompok n 0 1 

   f (x) % f (x) % 

1. kontrol negatif 5 2 80% 3 60% 

2. kontrol positif 5 4 80% 1 20% 

3. Uji 1 (15%) 5 5 80% 0 20% 

4. Uji 2 (30%) 5 5 100% 0 0% 

5. Uji 3 (45%) 5 5 1005 0 0% 

Keterangan :  0 : Tidak ada kemerahan 1 : Ada kemerahan 

 

Berdasarkan tabel 5.13 hasil observasi adanya kemerahan disekitar luka pada 

hari keenam didapatkan data bahwa pada kelompok kontrol negatif terdapat 3 

sample  yang terdapat kemerahan di sekitar luka, pada kontrol positif terdapat 4 

sampel yang tidak kemerahan di sekitar luka, dan pada semua sampel kelompok 

perlakuan uji 1(15%), uji 2 (30%), uji 3 (45%) tidak terdapat kemerahan . 

Cara untuk  mengetahui pengaruh ekstrak sirih merah terhadap lama 

kemerahan disekitar  luka pada tikus putih (rattus norwegicus) yaitu dengan uji 
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statistik. Hasil  data  yang  diperoleh  diuji  homogennya menggunakan  uji Test of 

Homogeneity of Variance didapatkan hasil signifikansi 0,000<0,05 (p-value<α), 

disimpulkan  bahwa  data  tidak  homogen  maka  dilanjutkan  dengan  uji 

Kruskal-Wallis untuk melihat apakah terdapat perbedaan percepatan waktu 

kemerahan disekitar luka insisi pada tikus putih dari kelima kelompok. 

Tabel 5. 14 Hasil uji Kruskal-Wallis adanya kemerahan di sekitar luka pada 

hari keenam 

Variabel Kelompok N Rata-rata 

(Mean) 

P 

(asymp.Sig) 

Kemerahan Kontrol negatif 5 18,50 0,046 

 Kontrol positif 5 13,30  

 Uji 1 (15%) 5 11,00  

 Uji 2 (30%) 5 11,00  

 Uji 3 (45%) 5 11,00  

 Total  25   

 

Dari tabel 5.14 hasil uji Kruskal-Wallis antara kelima kelompok didapatkan 

nilai signifikan 0,046 <0,05 (p-value < α) artinya ekstrak sirih merah terdapat 

pengaruh terhadap percepatan waktu kemerahan disekitar luka tikus putih (rattus 

norwegicus).  

Hasil uji Kruskal-Wallis hanya menunjukkan adanya pengaruh terhadap 

adanya kemerahan disekitar luka tikus putih dari kelima kelompok tetapi tidak 

menunjukkan kelompok perlakuan mana yang lebih signifikan, oleh sebab itu 

dilakukan uji Mann Whitney untuk melihat perbedaan pengaruh dari kelompok 

perlakuan. 

Tabel 5. 15 Hasil uji Mann Whitney kemerahan pada hari ke-6 

 Kelompok Asymp.Sig 

Kontrol negatif Kontrol positif 0,310 

 Uji 1 (15%) 0,151 

 Uji 2 (30%) 0,151 

 Uji 3 (45%) 0,151 

Kontrol positif Uji 1 (15%) 0,690 
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 Uji 2 (30%) 0,690 

 Uji 3 (45%) 0,690 

Uji 1 (15%) Uji 2 (30%) 1,000 

 Uji 3 (45%) 1,000 

Uji 2 (30%) Uji 3 (45%) 1,000 

 

Berdasarkan tabel 5.15 hasil uji Mann Whitney hasil perbandingan kelompok 

kontrol negatif dengan kelompok kontrol positif dan ketiga kelompok perlakuan, 

didapatkan hasil bahwa dari tidak berbeda signifikan dengan nilai p-value>α. 

Antara kelompok kontrol positif dengan ketiga kelompok perlakuaan tidak 

terdapat perbedaan signifikan dengan nilai signifikansi p-value>α. Pada kelompok 

perlakuan uji 1 (15%) tidak berbeda signifikan dengan uji 2 (30%) dan uji 3 

(45%). Kelompok perlakuan uji 2 (30%) tidak berbeda signifikan dengan uji 3 

(45%). 

b) Adanya edema disekitar luka 

Hasil observasi mengenai adanya edema disekitar luka, tidak dijumpai secara 

makroskopis oleh peneliti pada hari keenam pada kelima kelompok sampel baik 

kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol 

c) Adanya Pus 

Hasil observasi mengenai adanya Pus pada area luka, tidak dijumpai secara 

makroskopis oleh peneliti pada hari keenam pada kelima kelompok sampel baik 

kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol 

d) Adanya granulasi 

Hasil observasi terhadap adanya jaringan granulasi pada kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel 5.16. 
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Tabel 5. 16 Hasil observasi adanya granulasi pada hari ke-6 

   Skor penilaian 

No Kelompok N 0 1 2 

   f (x) % f (x) % f (x) % 

1. Kontrol negatif 5 4 80% 1 20% 0 0% 

2. Kontrol Positif 5 0 60% 5 100% 0 0% 

3. Uji 1 (15%) 5 0 0% 5 100% 0 0% 

4. Uji 2 (30%) 5 0 0% 5 100% 0 0% 

5. Uji 3 (45%) 5 0 0% 5 100% 0 0% 

Keterangan : 0 : Tidak ada granulasi         

                     1 : granulasi sebagian luka 

2 : Granulasi seluruh luka. 

 

Berdasarkan tabel 5.16 hasil observasi adanya granulasi jaringan luka pada 

hari keenam didapatkan data bahwa pada kelompok kontrol negatif terdapat 4 

sampel yang tidak ada jaringan granulasi, sedangkan pada kelompok kontrol 

positif, dan pada kelompok perlakuan uji 1 (15%), uji 2 (30%), uji 3 (45%) 

terdapat granulasi pada sebagian luka. 

Cara untuk mengetahui perbedaan pengaruh ekstrak daun sirih merah terhadap 

pertumbuhan jaringan granulasi pada luka insisi tikus putih (rattus norwegicus) 

yaitu dengan uji statistik. Hasil data yang diperoleh diuji homogennya 

menggunakan  uji Test of Homogeneity of Variance didapatkan hasil signifikansi 

0,029<0,05 (p-value<α), disimpulkan  bahwa  data  tidak  homogen  maka  

dilanjutkan  dengan  uji Kruskal-Wallis untuk melihat apakah terdapat perbedaan 

dari kelima kelompok. 

Tabel 5. 17 Hasil Kruskal-Wallis jaringan granulasi pada hari ke-6 

Variabel Kelompok N Rata-rata 

(Mean) 

P 

(asymp.Sig) 

Granulasi  Kontrol negatif 5 4,30 0,004 

jaringan Kontrol Positif 5 13,60  

 Uji 1 (15%) 5 11,50  

 Uji 2 (30%) 5 15,70  

 Uji 3 (45%) 5 19,90  

 Total 25   
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Dari tabel 5.17 didapatkan hasil uji Kruskal-Wallis antara kelima kelompok 

didapatkan hasil 0,004<0,05 (p-value<α) yang berarti terdapat pengaruh terhadap 

percepatan pertumbuhan jaringan granulasi pada luka insisi tikus putih (rattus 

norwegicus). 

Hasil uji Kruskal-Wallis hanya menunjukkan adanya pengaruh terhadap 

pertumbuhan jaringan granulasi  pada luka insisi tikus putih, tetapi tidak 

menunjukan kelompok mana yang lebih signifikan, oleh sebab itu dilakukan uji 

Mann Whitney untuk melihat perbedaan pengaruh dari kelompok perlakuan 

terhadap pertumbuhan jaringan granulasi pada luka insisi tikus putih (rattus 

norwegicus). 

Tabel 5. 18 Hasil uji Mann Whitney adanya granulasi pada hari ke-6 

 Kelompok asymp.Sig 

Kontrol negatif Kontrol positif 0,032 

 Uji 1 (15%) 0,032 

 Uji 2 (30%) 0,016 

 Uji 3 (45%) 0,008 

Kontrol positif Uji 1 (15%) 0,690 

 Uji 2 (30%) 0,690 

 Uji 3 (45%) 0,151 

Uji 1 (15%) Uji 2 (30%) 0,310 

 Uji 3 (45%) 0,32 

Uji 2 (30%) Uji 3 (45%) 0,310 

 

Berdasarkan tabel 5.18 5 hasil perbandingan dengan menggunakan uji Mann 

Whitney antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok kontrol positif dan 

ketiga kelompok perlakuan, didapatkan hasil bahwa berbeda signifikan baik 

dengan nilai signifikansi p-value<0,05. Antara kelompok positif dan ketiga 

kelompok perlakuan tidak berbeda signifikan dengan nilai signifikansi p-

value>0,05. Pada kelompok perlakuan uji 1 (15%) tidak berbeda signifikan 
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dengan dengan uji 2 (30%) namun berbeda signifikan dengan uji 3 (45%). 

Kelompok perlakuan uji 2 (30%) tidak berbeda signifikan dengan uji 3 (45%). 

e) Luas luka 

Hasil observasi terhadap luas luka pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol, sebagai berikut : 

Tabel 5. 19 Hasil observasi luas luka pada hari ke-6 

   Skor penilaian 

No Kelompok N 0 1 2 3 4 5 

   f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % 

1. Kontrol 

negatif 

5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 

2. Kontrol 

Positif 

5 2 60% 2 60% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 

3. Uji 1 

(15%) 

5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 0 0% 0 0% 

4. Uji 2 

(30%) 

5 2 40% 1 20% 0 0% 2 20% 0 0% 0 0% 

5. Uji 3 

(45%) 

5 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 0 0% 

Keterangan: 0 = 1 cm
2 

                                    4 = 0,01 cm
2
 – 0,27 cm

2 

1 = 0,8 cm
2 

– 0,99 cm
2 

               5 = 0 cm
2 

2 = 0,54 cm
2
 – 0,79 cm

2 

3 = 0,28 cm
2
 – 0,53 cm

2 

 

Berdasarkan tabel 5.19 hasil observasi luas luka pada hari keenam didapatkan 

data bahwa, pada kelompok kontrol negatif terdapat 4 sampel yang mempunyai 

luas luka 1 cm
2
, pada kelompok kontrol positif terdapat 2 sampel yang 

mempunyai luas luka 1 cm2, pada kelompok perlakuan uji 1 terdapat 3 sampel 

yang mempunyai luas luka 1 cm2, pada kelompok perlakuan uji 2 terdapat 2 

sampel yang mempunyai luas luka 1 cm2, dan pada kelompok perlakuan uji 3 

terdapat 4 sampel mempunyai luas luka 0,28 cm
2
 – 0,53 cm

2
. 

Cara untuk mengetahui perbedaan pengaruh ekstrak daun sirih merah terhadap 

penyempitan luas luka insisi tikus putih (rattus norwegicus) yaitu dengan uji 
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statistik. Hasil data yang diperoleh diuji homogennya menggunakan  uji Test of 

Homogeneity of Variance didapatkan hasil signifikansi 0,280>0,05 (p-value>α), 

disimpulkan  bahwa  data  homogen  maka  dilanjutkan  dengan  uji ANOVA untuk 

melihat apakah terdapat perbedaan dari kelima kelompok. 

Tabel 5. 20 Hasil uji ANOVA luas luka pada hari ke-6 

Variabel Kelompok n Rata-rata  

(Mean rank) 

P 

(asymp.Sig) 

Luas luka Kontrol negatif 5 0,40 0,098 

Kontrol positif 5 1,00  

 Uji 1 (15%) 5 1,00  

 Uji 2 (30%) 5 1,40  

 Uji 3 (45%) 5 2,60  

 

Dari tabel 5.20 hasil uji ANOVA antara kelima kelompok didapatkan hasil 

0,098<0,05 (p-value<α) yang berarti tidak terdapat pengaruh pemberian ekstra 

sirih merah terhadap penyempitan luas luka insisi pada tikus putih (rattus 

norwegicus). 

5.1.2.3 hasil observasi pada hari kesembilan 

Hasil observasi terhadap tanda kemerahan, edema, adanya pus, adanya 

jaringan granulasi, dan luas luka pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

sebagai berikut : 

a) Adanya kemerahan disekitar luka. 

Hasil observasi mengenai tanda kemerahan disekitar luka tidak dijumpai 

secara makroskopis oleh peneliti pada hari kesembilan pada kelima kelompok 

sampel baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. 
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b) Adanya edema disekitar luka 

Hasil observasi mengenai adanya edema disekitar luka tidak dijumpai secara 

makroskopis oleh peneliti pada hari kesembilan pada kelima kelompok sampel 

baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. 

c) Adanya Pus 

Hasil observasi terhadap adanya pus pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol, sebagai berikut : 

Tabel 5. 21 Hasil observasi adanya PUS pada hari ke-9 

   Skor penilaian 

No Kelompok n 0 1 

   f (x) % f (x) % 

1. kontrol negatif 5 3 60% 2 40% 

2. kontrol positif 5 5 80% 0 20% 

3. Uji 1 (15%) 5 5 80% 0 20% 

4. Uji 2 (30%) 5 5 100% 0 0% 

5. Uji 3 (45%) 5 5 1005 0 0% 

Keterangan :  0 : tidak ada PUS 1 : ada PUS 

Berdasarkan tabel 5.21 hasil observasi adanya cairan luka dengan Pus pada 

hari kesembilan didapatkan data bahwa, terdapat 1 sampel pada kelompok kontrol 

negatif yang terdapat  Pus, sedangkan semua sampel pada kelompok kontol 

positif, dan kelompok perlakuan uji 1 (15%), uji 2 (30%), uji 3 (45%) tidak 

terdapat pus. 

Cara untuk mengetahui perbedaan pengaruh ekstrak daun sirih merah terhadap 

tidak adanya Pus pada luka insisi tikus putih (rattus norwegicus) yaitu dengan uji 

statistik. Hasil data yang diperoleh diuji homogennya menggunakan  uji Test of 

Homogeneity of Variance didapatkan hasil signifikansi 0,029<0,05 (p-value<α), 

disimpulkan  bahwa  data  tidak  homogen  maka  dilanjutkan  dengan  uji 

Kruskal-Wallis untuk melihat apakah terdapat perbedaan dari kelima kelompok. 
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Tabel 5. 22 Hasil Kruskal-Wallis adanya PUS pada hari ke-9 

Variabel Kelompok N Rata-rata 

(Mean) 

P 

(asymp.Sig) 

PUS Kontrol negatif 5 17,00 0,080 

 Kontrol Positif 5 12,00  

 Uji 1 (15%) 5 12,00  

 Uji 2 (30%) 5 12,00  

 Uji 3 (45%) 5 12,00  

 Total 25   

 

Dari tabel 5.22 hasil uji Kruskal-Wallis antara kelima kelompok didapatkan 

hasil 0,080>0,05 (p-value>α) yang berarti tidak terdapat pengaruh pemberian 

ekstra sirih merah terhadap tidak adanya pus pada luka insisi tikus putih (rattus 

norwegicus). 

d) Adanya granulasi 

Hasil observasi terhadap jaringan granulasi pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel 5.23 

Tabel 5. 23 Hasil observasi adanya granulasi pada hari ke-9 

   Skor penilaian 

No Kelompok N 0 1 2 

   f (x) % f (x) % f (x) % 

1. Kontrol negatif 5 0 80% 4 80% 1 20% 

2. Kontrol Positif 5 0 60% 2 40% 3 60% 

3. Uji 1 (15%) 5 0 0% 1 20% 4 80% 

4. Uji 2 (30%) 5 0 0% 1 20% 4 80% 

5. Uji 3 (45%) 5 0 0% 0 0% 5 100% 

Keterangan : 0 : Tidak ada granulasi         

                      1 : granulasi sebagian luka 

2 : Granulasi seluruh luka. 

 

Berdasarkan tabel 5.23 hasil observasi adanya granulasi jaringan luka pada 

hari kesembilan didapatkan data bahwa, pada kelompok kontrol negatif terdapat 4 

sampel yang terjadi jaringan granulasi sebagian, pada kelompok kontrol positif 

terdapat 3 sampel yang terjadi granulasi seluruh luka, dan pada kelompok 

perlakuan uji 1 (15%), dan uji 2 (30%) terdapat 4 sampel yang terjadi granulasi 
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seluruh luka, sedangkan semua sempel pada kelompok perlakuan uji 3 (45%) 

terdapat granulasi pada seluruh luka. 

Cara untuk mengetahui perbedaan pengaruh ekstrak daun sirih merah terhadap 

pertumbuhan jaringan granulasi pada luka insisi tikus putih (rattus norwegicus) 

dilakukan uji statistik. Hasil data yang diperoleh diuji homogennya menggunakan  

uji Test of Homogeneity of Variance didapatkan hasil signifikansi 0,000<0,05 (p-

value<α), disimpulkan  bahwa  data tidak homogen  maka  dilanjutkan  dengan  

uji Kruskal-Wallis untuk melihat apakah terdapat perbedaan dari kelima 

kelompok. 

Tabel 5. 24 Hasil Kruskal-Wallis adanya jaringan granulasi pada hari ke-9 

Variabel Kelompok N Rata-rata 

(Mean) 

P 

(asymp.Sig) 

Granulasi  Kontrol negatif 5 7,00 0,020 

jaringan Kontrol Positif 5 14,50  

 Uji 1 (15%) 5 9,50  

 Uji 2 (30%) 5 14,50  

 Uji 3 (45%) 5 19,50  

 Total 25   

Dari tabel 5.24 didapatkan hasil uji Kruskal-Wallis antara kelima kelompok 

didapatkan hasil 0,020<0,05 (p-value<α) yang berarti terdapat pengaruh terhadap 

percepatan pertumbuhan granulasi jaringan pada luka insisi tikus putih (rattus 

norwegicus). 

Hasil uji Kruskal-Wallis hanya menunjukkan adanya pengaruh terhadap 

pertumbuhan jaringan granulasi pada luka insisi tikus putih, tetapi tidak 

menunjukan kelompok mana yang lebih signifikan, oleh sebab itu dilakukan uji 

Mann Whitney untuk melihat perbedaan pengaruh dari kelompok perlakuan 

terhadap pertumbuhan jaringan granulasi pada luka insisi tikus putih (rattus 

norwegicus). 
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Tabel 5. 25 Hasil uji Mann Whitney adanya granulasi pada hari ke-9 

 Kelompok asymp.Sig 

Kontrol negatif  0,151 

 Uji 1 (15%) 0,690 

 Uji 2 (30%) 0,151 

 Uji 3 (45%) 0,008 

Kontrol positif Uji 1 (15%) 0,310 

 Uji 2 (30%) 1,000 

 Uji 3 (45%) 0,310 

Uji 1 (15%) Uji 2 (30%) 0,310 

 Uji 3 (45%) 0,032 

Uji 2 (30%) Uji 3 (45%) 0,310 

 

Berdasarkan tabel 5.25 hasil uji Mann Whitney pada kelompok kontrol negatif 

dengan kelompok kontrol positif, kelompok perlakuan uji 1(15%) dan uji 2 (30%) 

tidak berbeda signifikan dengan nilai signifikansi p-value>α, sedangkan dengan 

kelompok perlakuan uji 3 (45%) berbeda signifikan dengan nilai signifikansi 

0,008<0,05 (p-value < α). Antara kelompok positif dan ketiga kelompok 

perlakuan tidak berbeda signifikan dengan nilai signifikansi p-value>0,05. Pada 

kelompok perlakuan uji 1 (15%) tidak berbeda signifikan dengan uji 2 (30% ) 

sedangkan dengan uji 3 (45%) berbeda signifikan dengan nilai signifikansi 

0,032<0,05 (p-value < α). Kelompok perlakuan uji 2 (30%) tidak berbeda 

signifikan dengan uji 3 (45%). 

e) Luas luka 

Hasil observasi terhadap luas luka pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol, dapat dilihat pada tabel 5.26. 

Tabel 5. 26 Hasil observasi luas luka pada hari ke-9 

    Skor penilaian 

No Kelompok  N 0 1 2 3 4 5 

    f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % 

1. Kontrol 

negatif 

 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 0 0% 0 0% 
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2. Kontrol 

Positif 

 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 0 0% 

3. Uji 1 

(15%) 

 5 1 20% 1 10% 1 20% 2 40% 0 0% 0 0% 

4. Uji 2 

(30%) 

 5 0 0% 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 0 0% 

5. Uji 3 

(45%) 

 5 0 0% 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 

Keterangan: 0 = 1 cm
2 

                                    4 = 0,01 cm
2
 – 0,27 cm

2 

1 = 0,8 cm
2 

– 0,99 cm
2 

               5 = 0 cm
2 

2 = 0,54 cm
2
 – 0,79 cm

2 

3 = 0,28 cm
2
 – 0,53 cm

2 

 

Berdasarkan tabel 5.26 hasil observasi luas luka pada hari kesembilan 

didapatkan data bahwa, pada kelompok kontrol negatif terdapat 3 sampel yang 

mempunyai luas luka 1 cm
2
, pada kelompok kontrol positif terdapat 3 sampel 

yang mempunyai luas luka 0,28 cm
2
 – 0,53 cm

2
 , pada kelompok perlakuan uji 1 

terdapat 2 sampel yang mempunyai luas luka 0,28 cm
2
 – 0,53 cm

2
, pada kelompok 

perlakuan uji 2 terdapat 2 sampel yang mempunyai luas luka0,28 cm
2
 – 0,53 cm

2
, 

dan pada kelompok perlakuan uji 3 terdapat 2 sampel mempunyai luas luka 0,01 

cm
2
 – 0,27 cm

2
. 

Cara untuk mengetahui perbedaan pengaruh ekstrak daun sirih merah terhadap 

percepatan penyempitan luas luka insisi tikus putih (rattus norwegicus) yaitu 

dengan uji statistik. Hasil data yang diperoleh diuji homogennya menggunakan  

uji Test of Homogeneity of Variance didapatkan hasil signifikansi 0,006<0,05 (p-

value<α), disimpulkan  bahwa  data  tidak  homogen  maka  dilanjutkan  dengan  

uji Kruskal-Wallis untuk melihat apakah terdapat perbedaan luas luka dari kelima 

kelompok. 

Tabel 5. 27 Hasil Kruskal-Wallis luas luka  pada hari ke-9 

Variabel Kelompok N Rata-rata 

(Mean) 

P 

(asymp.Sig) 

Luas luka Kontrol negatif 5 7,90 0,048 
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 Kontrol Positif 5 13,00  

 Uji 1 (15%) 5 9,70  

 Uji 2 (30%) 5 13,90  

 Uji 3 (45%) 5 20,50  

 Total 25   

 

Berdasarkan tabel 5.27 didapatkan hasil uji Kruskal-Wallis antara kelima 

kelompok didapatkan hasil 0,048<0,05 (p-value<α) yang berarti terdapat 

pengaruh terhadap percepatan pengecilan luas luka insisi pada tikus putih (rattus 

norwegicus). 

Hasil uji Kruskal-Wallis hanya menunjukkan adanya pengaruh terhadap luas 

luka insisi pada tikus putih, tetapi tidak menunjukan kelompok mana yang lebih 

signifikan, oleh sebab itu dilakukan uji Mann Whitney untuk melihat perbedaan 

pengaruh dari kelompok perlakuan terhadap penyempitan luas luka pada tikus 

putih (rattus norwegicus). 

Tabel 5. 28 Hasil uji Mann Whitney luas luka pada hari ke-9 

 Kelompok asymp.Sig 

Kontrol negatif Kontrol positif 0,310 

 Uji 1 (15%) 0,548 

 Uji 2 (30%) 0,222 

 Uji 3 (45%) 0,032 

Kontrol positif Uji 1 (15%) 0,421 

 Uji 2 (30%) 1,000 

 Uji 3 (45%) 0,056 

Uji 1 (15%) Uji 2 (30%) 0,421 

 Uji 3 (45%) 0,032 

Uji 2 (30%) Uji 3 (45%) 0,151 

 

Berdasarkan tabel 5.28 hasil uji Mann Whitney pada kelompok kontrol negatif 

tidak berbeda signifikan dengan  kelompok kontrol positif dan kelompok 

perlakuan uji 1 (15%) dan uji 2 (30%) tidak berbeda signifikan, sedangkan dengan 

uji 3 (45%) berbeda signifikan dengan nilai signifikansi 0,032<0,05 (p-value < α). 

Antara kelompok positif dan ketiga kelompok perlakuan tidak berbeda signifikan 
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dengan nilai signifikansi p-value>0,05. Pada kelompok perlakuan uji 1 (15%) 

tidak berbeda signifikan dengan uji 2 (30%) sedangkan dengan uji 3 (45%) 

berbeda signifikan dengan nilai signifikansi 0,032<0,05 (p-value < α). Kelompok 

perlakuan uji 2 (30%) tidak berbeda signifikan dengan uji 3 (45%). 

5.1.2.4 hasil observasi pada hari kedua belas 

Hasil observasi terhadap tanda kemerahan, edema, adanya PUS, adanya 

jaringan granulasi, dan luas luka pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

sebagai berikut : 

a) Adanya kemerahan disekitar luka. 

Hasil observasi mengenai tanda kemerahan disekitar luka tidak dijumpai 

secara makroskopis oleh peneliti pada hari kedua belas pada kelima kelompok 

sampel baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. 

b) Adanya edema disekitar luka 

Hasil observasi mengenai adanya edema disekitar luka tidak dijumpai secara 

makroskopis oleh peneliti pada hari kedua belas pada kelima kelompok sampel 

baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. 

c) Adanya pus 

Hasil observasi mengenai adanya edema disekitar luka tidak dijumpai secara 

makroskopis oleh peneliti pada hari kedua belas pada kelima kelompok sampel 

baik kelompok perlakuan maupun kelompok control. 

d) Jaringan granulasi 

Hasil observasi terhadap jaringan granulasi luka pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol sebagai berikut : 

 



79 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

 

SKRIPSI                    EFEKTIVITAS EKSTRAK ETHANOL...            LELI IKA 

Tabel 5. 29 Hasil observasi adanya granulasi pada hari ke-12 

   Skor penilaian 

No Kelompok N 0 1 2 

   f (x) % f (x) % f (x) % 

1. Kontrol negatif 5 0 80% 3 60% 2 20% 

2. Kontrol Positif 5 0 60% 0 0% 5 0% 

3. Uji 1 (15%) 5 0 0% 1 20% 4 80% 

4. Uji 2 (30%) 5 0 0% 0 0% 5 100% 

5. Uji 3 (45%) 5 0 0% 0 0% 5 100% 

Keterangan : 0 : Tidak ada granulasi          

                     1 : granulasi sebagian luka 

2 : Granulasi seluruh luka. 

Berdasarkan tabel 5.29 hasil observasi adanya granulasi jaringan luka pada 

hari kedua belas didapatkan data bahwa, pada kelompok kontrol negatif terdapat 3 

sampel yang terjadi jaringan granulasi sebagian. Pada semua sampel kelompok 

kontrol positif dan kelompok perlakuan uji 2 (30), uji 3 (45%) terdapat granulasi 

seluruh luka, sedangkan pada kelompok perlakuan uji 1 (15%) terdapat 4 sampel 

yang terdapat granulasi pada seluruh luka. 

Cara untuk mengetahui perbedaan pengaruh ekstrak daun sirih merah terhadap 

percepatan pertumbuhan jaringan granulasi pada luka insisi tikus putih (rattus 

norwegicus) yaitu dengan uji statistik. Hasil data yang diperoleh diuji 

homogennya menggunakan  uji Test of Homogeneity of Variance didapatkan hasil 

signifikansi 0,000<0,05 (p-value<α), disimpulkan  bahwa  data tidak homogen  

maka  dilanjutkan  dengan  uji Kruskal-Wallis untuk melihat apakah terdapat 

pengaruh dari kelima kelompok. 

Tabel 5. 30 Hasil Kruskal-Wallis adanya jaringan granulasi pada hari ke-12 

Variabel Kelompok N Rata-rata 

(Mean) 

P 

(asymp.Sig) 

Granulasi  Kontrol negatif 5 9,50 0,332 

jaringan Kontrol Positif 5 12,00  

 Uji 1 (15%) 5 12,00  

 Uji 2 (30%) 5 14,50  
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 Uji 3 (45%) 5 17,00  

 Total 25   

 

Berdasarkan tabel 5.30 hasil uji Kruskal-Wallis antara kelima kelompok 

didapatkan hasil 0,332>0,05 (p-value>α) yang berarti tidak terdapat pengaruh 

pemberian ekstra sirih merah percepatan terhadap pertumbuhan jaringan granulasi 

pada luka insisi tikus putih 

e) Luas luka 

Hasil observasi terhadap luas luka pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol, sebagai berikut : 

Tabel 5. 31 Hasil observasi luas luka pada hari ke-12 

   Skor penilaian 

No Kelompok N 0 1 2 3 4 5 

   f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % 

1. Kontrol 

negatif 

5 0 60% 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 0 0% 

2. Kontrol 

Positif 

5 0 0% 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 0 0% 

3. Uji 1 

(15%) 

5 0 20% 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 

4. Uji 2 

(30%) 

5 0 0% 0 20% 2 20% 1 20% 1 20% 1 20% 

5. Uji 3 

(45%) 

5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 60% 2 60% 

Keterangan: 0 = 1 cm
2 

                                    4 = 0,01 cm
2
 – 0,27 cm

2 

1 = 0,8 cm
2 

– 0,99 cm
2 

                                    5 = 0 cm
2 

2 = 0,54 cm
2
 – 0,79 cm

2 

3 = 0,28 cm
2
 – 0,53 cm

2 

 

Berdasarkan tabel 5.31 hasil observasi luas luka pada hari kedua belas 

didapatkan data bahwa, pada kelompok kontrol negatif terdapat 3 sampel yang 

mempunyai luas luka 1 cm
2
, pada kelompok kontrol positif terdapat 3 sampel 

yang mempunyai luas luka 0,01 cm
2
 – 0,27 cm

2
, pada kelompok perlakuan uji 1 

(15%) terdapat 3 sampel yang mempunyai luas luka 0,28 cm
2
 – 0,53 cm

2
, pada 
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kelompok perlakuan uji 2 (30%) terdapat 2 sampel yang mempunyai luas luka 

0,54 cm
2
 – 0,79 cm

2
, dan pada kelompok perlakuan uji 3 (45%) terdapat 2 sampel 

mempunyai luas luka 0,01 cm
2
 – 0,27 cm

2
. 

Cara untuk mengetahui perbedaan pengaruh ekstrak daun sirih merah terhadap 

percepatan penyempitan luas luka insisi tikus putih yaitu dengan uji statistik. 

Hasil data yang diperoleh diuji homogennya menggunakan  uji Test of 

Homogeneity of Variance didapatkan hasil signifikansi 0,045<0,05 (p-value<α), 

disimpulkan  bahwa  data  tidak  homogen  maka  dilanjutkan  dengan  uji 

Kruskal-Wallis untuk melihat apakah terdapat perbedaan dari kelima kelompok. 

Tabel 5. 32 Hasil Kruskal-Wallis luas luka pada hari ke-12 

Variabel Kelompok N Rata-rata 

(Mean) 

P 

(asymp.Sig) 

Luas luka Kontrol negatif 5 6,90 0,048 

 Kontrol Positif 5 14,00  

 Uji 1 (15%) 5 11,00  

 Uji 2 (30%) 5 12,70  

 Uji 3 (45%) 5 20,40  

 Total 25   
 

Berdasarkan tabel 5.32 didapatkan hasil uji Kruskal-Wallis antara kelima 

kelompok didapatkan hasil 0,048<0,05 (p-value<α) yang berarti terdapat 

perbedaan penyempitan luas luka insisi pada tikus putih (rattus norwegicus). 

Hasil uji Kruskal-Wallis hanya menunjukkan adanya pengaruh terhadap 

penyempitan luas luka insisi pada tikus putih, tetapi tidak menunjukan kelompok 

mana yang lebih signifikan, oleh sebab itu dilakukan uji Mann Whitney untuk 

melihat perbedaan pengaruh dari kelompok perlakuan terhadap penyempitan luas 

luka pada tikus putih (rattus norwegicus). 
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Tabel 5. 33 Hasil uji Mann Whitney luas luka pada hari ke-12 

 Kelompok asymp.Sig 

Kontrol negatif Kontrol positif 0,151 

 Uji 1 (15%) 0,310 

 Uji 2 (30%) 0,222 

 Uji 3 (45%) 0,016 

Kontrol positif Uji 1 (15%) 0,421 

 Uji 2 (30%) 0,841 

 Uji 3 (45%) 0,095 

Uji 1 (15%) Uji 2 (30%) 1,000 

 Uji 3 (45%) 0,016 

Uji 2 (30%) Uji 3 (45%) 1,151 

 

Berdasarkan tabel 5.33 hasil perbandingan dengan menggunakan uji Mann 

Whitney pada kelompok kontrol negatif tidak berbeda signifikan dengan 

kelompok kontrol positif dan kelompok perlakuan uji 1 (15%) dan uji 2 (30%) 

sedangkan dengan uji 3 (45%) berbeda signifikan dengan nilai signifikansi 

0,016<0,05 (p-value < α). Antara kelompok positif dan ketiga kelompok 

perlakuan tidak berbeda signifikan dengan nilai signifikansi p-value>0,05. Pada 

kelompok perlakuan uji 1 (15%) tidak berbeda signifikan dengan uji 2 (30%) 

sedangkan dengan uji 3 (45%) berbeda signifikan dengan nilai signifikansi 

0,016<0,05 (p-value < α). Kelompok perlakuan uji 2 (30%) tidak berbeda 

signifikan dengan uji 3 (45%). 

5.1.2.5 hasil observasi pada hari keempat belas 

Hasil observasi terhadap tanda kemerahan, edema, adanya PUS, adanya 

jaringan granulasi, dan luas luka pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

sebagai berikut : 

a) Adanya kemerahan disekitar luka. 
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Hasil observasi mengenai tanda kemerahan disekitar luka tidak dijumpai 

secara makroskopis oleh peneliti pada hari keempat belas pada kelima kelompok 

sampel baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. 

b) Adanya edema disekitar luka 

Hasil observasi mengenai adanya edema disekitar luka tidak dijumpai secara 

makroskopis oleh peneliti pada hari keempat belas pada kelima kelompok sampel 

baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. 

c) Adanya Pus 

Hasil observasi mengenai adanya edema disekitar luka tidak dijumpai secara 

makroskopis oleh peneliti pada hari keempat belas pada kelima kelompok sampel 

baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. 

d) Jaringan granulasi 

Hasil observasi terhadap jaringan granulasi luka pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel 5.34. 

Tabel 5. 34 Hasil observasi adanya granulasi pada hari ke-14 

   Skor penilaian 

No Kelompok N 0 1 2 

   f (x) % f (x) % f (x) % 

1. Kontrol negatif 5 0 80% 2 60% 3 20% 

2. Kontrol Positif 5 0 60% 0 0% 5 0% 

3. Uji 1 (15%) 5 0 0% 1 20% 4 80% 

4. Uji 2 (30%) 5 0 0% 0 0% 5 100% 

5. Uji 3 (45%) 5 0 0% 0 0% 5 100% 

Keterangan : 0 : Tidak ada granulasi          

                     1 : granulasi sebagian luka 

2 : Granulasi seluruh luka. 

Berdasarkan tabel 5.34 hasil observasi adanya granulasi jaringan luka pada 

hari kedua belas didapatkan data bahwa, pada kelompok kontrol negatif terdapat 3 

sampel yang terjadi jaringan granulasi seluruh luka. Pada semua sampel kelompok 
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kontrol positif dan kelompok perlakuan uji 2 (30%), uji 3 (45%) terdapat 

granulasi seluruh luka, sedangkan pada kelompok perlakuan uji 1 (15%) terdapat 

4 sampel yang terdapat granulasi pada seluruh luka. 

Cara untuk mengetahui perbedaan pengaruh ekstrak daun sirih merah terhadap 

percepatan pertumbuhan jaringan granulasi pada luka insisi tikus putih yaitu 

dengan uji statistik. Hasil data yang diperoleh diuji homogenitasnya menggunakan 

uji Test of Homogeneity of Variance didapatkan hasil signifikansi 0,000<0,05 (p-

value<α), disimpulkan bahwa data tidak homogen  maka  dilanjutkan  dengan  uji 

Kruskal-Wallis untuk melihat apakah terdapat perbedaan dari kelima kelompok. 

Tabel 5. 35 Hasil Kruskal-Wallis adanya jaringan granulasi pada hari ke-14 

Variabel Kelompok N Rata-rata 

(Mean) 

P 

(asymp.Sig) 

Granulasi  Kontrol negatif 5 9,50 0,213 

jaringan Kontrol Positif 5 14,50  

 Uji 1 (15%) 5 12,00  

 Uji 2 (30%) 5 14,50  

 Uji 3 (45%) 5 14,50  

 Total 25   

 

Berdasarkan tabel 5.35 hasil uji Kruskal-Wallis antara kelima kelompok 

didapatkan hasil 0,213>0,05 (p-value>α) yang berarti tidak terdapat pengaruh 

pemberian ekstra sirih merah pengaruh terhadap pertumbuhan jaringan granulasi 

pada luka insisi tikus putih 

e) Luas luka 

Hasil observasi terhadap luas luka pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol, sebagai berikut : 

Tabel 5. 36 Hasil observasi luas luka pada hari ke-14 

    Skor penilaian 

No Kelompok  N 0 1 2 3 4 5 
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    f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % f(x) % 

1. Kontrol 

negatif 

 5 0 0% 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 0 0% 

2. Kontrol 

Positif 

 5 0 0% 0 20% 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 

3. Uji 1 

(15%) 

 5 0 0% 0 0% 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 

4. Uji 2 

(30%) 

 5 0 0% 0 0% 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 

5. Uji 3 

(45%) 

 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 20% 4 80% 

Keterangan: 0 = 1 cm
2 

                                    4 = 0,01 cm
2
 – 0,27 cm

2 

1 = 0,8 cm
2 

– 0,99 cm
2 

                                    5 = 0 cm
2
 (sembuh) 

2 = 0,54 cm
2
 – 0,79 cm

2 

3 = 0,28 cm
2
 – 0,53 cm

2 

 

Berdasarkan tabel 5.31 hasil observasi luas luka pada hari keempat belas 

didapatkan data bahwa, pada kelompok kontrol negatif terdapat 2 sampel yang 

mempunyai luas luka 0,28 cm
2
 – 0,53 cm

2
, pada kelompok kontrol positif terdapat 

3 sampel yang mempunyai luas luka 0 cm
2
 (sembuh), pada kelompok perlakuan 

uji 1 (15%) terdapat 1 sampel yang mempunyai luas luka 0 cm
2
 (sembuh), pada 

kelompok perlakuan uji 2 (30%) terdapat 2 sampel yang mempunyai luas luka 0 

cm
2
 (sembuh), dan pada kelompok perlakuan uji 3 (45%) terdapat 4 sampel 

mempunyai luas luka 0 cm
2
 (sembuh). 

Cara untuk mengetahui perbedaan pengaruh ekstrak daun sirih merah terhadap 

penyempitan luas luka insisi tikus putih yaitu dengan uji statistik. Hasil data yang 

diperoleh diuji homogennya menggunakan  uji Test of Homogeneity of Variance 

didapatkan hasil signifikansi 0,195>0,05 (p-value>α), disimpulkan  bahwa  data  

homogen  maka  dilanjutkan  dengan  uji ANOVA untuk melihat apakah terdapat 

perbedaan dari kelima kelompok. 

Tabel 5. 37 Hasil uji ANOVA luas luka pada hari ke-14 

Variabel Kelompok n Rata-rata  

(Mean rank) 

P 

(asymp.Sig) 
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Luas luka Kontrol negatif 5 2,60 0,025 

Kontrol positif 5 4,20  

 Uji 1 (15%) 5 3,40  

 Uji 2 (30%) 5 4,00  

 Uji 3 (45%) 5 3,80  

 

Berdasarkan tabel 5.37 didapatkan hasil uji ANOVA antara kelima kelompok 

didapatkan hasil 0,025<0,05 (p-value<α) yang berarti terdapat pengaruh terhadap 

percepatan  penyempitan luas luka insisi pada tikus putih (rattus norwegicus). 

Hasil uji ANOVA  hanya menunjukkan adanya perbedaan penyempitan luas 

luka insisi pada tikus putih, tetapi tidak menunjukan kelompok mana yang lebih 

signifikan, oleh sebab itu dilakukan uji Post Hoc LSD untuk melihat perbedaan 

pengaruh dari kelompok perlakuan terhadap penyempitan luas luka pada tikus 

putih (rattus norwegicus). 

Tabel 5. 38 Hasil uji  Post Hoc LSD luas luka pada hari ke-14 

 Kelompok asymp.Sig 

Kontrol negatif Kontrol positif 0,020 

 Uji 1 (15%) 0,220 

 Uji 2 (30%) 0,039 

 Uji 3 (45%) 0,002 

Kontrol positif Uji 1 (15%) 0,220 

 Uji 2 (30%) 0,775 

 Uji 3 (45%) 0,354 

Uji 1 (15%) Uji 2 (30%) 0,354 

 Uji 3 (45%) 0,039 

Uji 2 (30%) Uji 3 (45%) 0,220 

 

Berdasarkan tabel 5.33 hasil uji Post Hoc LSD pada kelompok kontrol negatif 

tidak berbeda signifikan dengan kelompok perlakuan uji 1 (15%), sedangkan 

dengan kelompok kontrol positif, uji 2 (30%)  dan uji 3 (45%) berbeda signifikan 

dengan nilai signifikansi p<0,05 (p-value < α). Antara kelompok positif dan ketiga 

kelompok perlakuan tidak berbeda signifikan dengan nilai signifikansi p-
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value>0,05. Pada kelompok perlakuan uji 1 (15%) tidak berbeda signifikan 

dengan uji 2 (30%) sedangkan dengan uji 3 (45%) berbeda signifikan dengan nilai 

signifikansi 0,039<0,05 (p-value < α). Kelompok perlakuan uji 2 (30%) tidak 

berbeda signifikan dengan uji 3 (45%). 

5.2. Pembahasan 

Secara fisiologis, tubuh dapat memperbaiki kerusakan jaringan kulit (luka) 

sendiri yang dikenal dengan penyembuhan luka (Arisanty, 2013). Penyembuhan 

luka merupakan suatu proses biologis yang kompleks yang terdiri dari 

serangkaian peristiwa berurutan yang bertujuan untuk memperbaiki atau 

mengganti jaringan yang mati/rusak dengan jaringan yang baru dan sehat dengan 

jalan regenerasi. Luka dapat dikatakan sembuh jika kontinuitas lapisan kulit dan 

jaringan dibawahnya dapat menyatu kembali dan didapatkan kekuatan jaringan 

yang mencapai normal (Kartika, 2015). Proses penyembuhan luka sangat penting 

untuk mencegah terjadinya infeksi (Fithriyah et al., 2013). Penyembuhan luka 

terdiri atas tiga fase, yaitu fase inflamasi, fase proliferasi, dam fase maturasi atau 

remodeling (Arisanty, 2013).  

5.2.1 Proses penyembuhan pada fase inflamasi 

Reaksi inflamasi yang berlangsung lama dapat mengakibatkan proses 

penyembuhan luka menjadi terlambat (Fithriyah et al., 2013). Pada bagian ini 

akan dibahas aspek yang diamati secara makroskopis selama proses penyembuhan 

luka insisi pada fase inflamasi. Pengamatan yang dilakukan meliputi kemerahan 

disekitar luka , edema disekitar luka, dan cairan pus pada luka insisi. 

a) Kemerahan disekitar luka. 
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Berdasarkan hasil penelitian pada hari ke-3 didapatkan hasil bahwa pada 

kelompok perlakuan uji 1 (15%) terdapat empat sampel yang masih mengalami 

kemerahan disekitar area luka, untuk semua sampel kelompok perlakuan uji 2 

(30%) dan uji 3 (45%) tidak terdapat kemerahan disekitar luka. Sedangkan untuk 

semua sampel kelompok kontrol negatif masih mengalami kemerahan disekitar 

luka dan untuk kelompok kontrol positif terdapat empat sampel yang tidak 

terdapat kemerahan disekitar luka. 

Kemerahan pada sampel penelitian dari ketiga kelompok perlakuan berkurang 

secara bertahap dan pada hari ke-6 sudah tidak dijumpai lagi kemerahan disekitar 

area luka. Sedangkan pada kelompok kontrol juga mengalami pengurangan area 

kemerahan disekitar luka tetapi tidak terlalu signifikan, pada hari ke-6 pada 

kelompok kontrol negatif terdapat tiga sampel yang masih mengalami kemerahan, 

dan untuk kelompok kontrol positif terdapat satu yang masih mengalami 

kemerahan disekitar luka. 

Menurut Nugraha, et al., (2016) dijelaskan bahwa pada saat terjadi luka, 

terjadi vasokonstriksi pada arteri dan kapiler untuk membantu menghentikan 

perdarahan. Proses ini dimediasi oleh epinephrine, noreephinephrin, dan 

prostaglandin yang dikeluarkan oleh sel yang cedera. Pembuluh darah akan 

mengalami vasodilatasi setelah 10 sampai 15 menit setelah terjadinya perlukaan. 

Vasodilatasi pembuluh darah dimediasi oleh histamine, serotonin, prostaglandine, 

dan kinin yang dimana zat tersebut menyebabkan peningkatan aliran darah ke area 

terjadinya luka dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Peningkatan aliran darah 

ke area luka menyebabkan area luka menjadi tampak merah dan hangat. 
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Percepatan waktu kemerahan disekitar luka pada kelompok perlakuan diduga 

karena efek kandungan senyawa aktif yang berasal dari ekstrak sirih merah. 

Aktivitas antiinflamasi ekstrak daun sirih karena adanya senyawa golongan 

flavonoid, saponin, tannin (Negara et al., 2014) dan minyak atsiri. Adanya 

flavonoid  berfungsi  untuk membatasi pelepasan mediator inflamasi (Fithriyah et 

al., 2013). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Atik Fitriyani dkk (2011) 

dalam Fithriyah et al., (2013) mengatakan bahwa ekstrak sirih merah memberikan 

efek inflamasi yang menjanjikan. Aktivitas antiinflamasi flavonoid dilakukan 

melalui pengembangan siklooksigenasi dan lipoksigenasi sehingga terjadi 

pembatasan jumlah sel inflamasi yang bermigrasi ke jaringan perlukaan. 

Selanjutnya reaksi inflamasi yang berlangsung lebih singkat dan kemampuan 

proliferasi tidak terlambat.  

Senyawa flavonoid yang terdapat dalam sirih merah (piper crocatum) juga 

berperan sebagai antioksidan dengan menangkal radikal bebas yang dapat 

memperburuk kerusakan sel, selain itu flavonoid juga bekerja dengan cara 

menekan pembengkakan lokal sehingga suplai darah ke area luka tidak terganggu. 

(Zimmer et al., 2012). 

Tannin merupakan senyawa phenolic yang  larut air, berguna sebagai astrigen 

atau menghentikan perdarahan, mempercepat penyembuhan luka dan inflamasi 

membran mukosa (Fithriyah et al., 2013).  

Pemberian povidone iodine 10% dalam perawatan luka mampu menurunkan 

kemerahan karena kandungan antibakteri yang dimilikinya. Povidone iodine 10% 

mampu membunuh kuman, jamur, virus, protozoa, dan spora. Kerja langsung 
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dengan cepat membunuh kuman (bakterisid), bukan menghambat perkembangan 

kuman (bakteriostatik). (Maryunani, 2015) 

Pemaparan hasil perbandingan tanda kemerahan pada kelima kelompok 

sampel dalam penilitian ini menunjukkan hasil bahwa perawatan luka 

menggunakan esktrak sirih merah (piper crocatum) mempunyai pengaruh yang 

lebih baik dari pada kelompok kontrol positif yang dirawat dengan povidone 

iodine 10% maupun kelompok negatif yang dirawat menggunakan basis gel. Hal 

ini dikarenakan dalam ekstrak sirih merah (piper crocatum) terdapat senyawa 

golongan flavonoid, saponin, tannin dan minyak atsiri yang mampu membuat 

regulasi infalamasi berjalan optimal sehingga efektif dalam menurunkan 

kemerahan, berbeda dengan povidone iodine 10% tidak mengandung bahan-bahan 

tersebut, begitu juga dengan basis gel. Namun povidone iodine 10 % juga mampu 

mencegah infeksi mikroba sehingga inflamasi juga terkendali yang ditandai 

dengan penurunan jumlah sampel yang mengalami kemerahan secara bertahap 

meskipun hasilnya tidak sebaik jika dibandingkan dengan esktrak sirih merah 

(piper crocatum).  

Berdasarkan hasil uji statistik, ketiga kelompok perlakuan yang menggunakan 

ekstrak sirih merah (piper crocatum) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap percepatan kemerahan disekitar luka, namun kelompok yang paling 

efektif dalam percepatan kemerahan disekitar luka adalah kelompok perlakuan 

ekstrak sirih merah (piper crocatum) dengan konsentrasi 45%, hal ini terlihat dari 

hasil pengamatan secara makroskopis dimana pada hari ke-3 semua sampel pada 

kelompok tersebut sudah tidak mengalami kemerahan, selain itu hasil perhitungan 
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statistik juga memiliki nilai signifikansi yang paling signifikan dibandingkan 

dengan dua kelompok perlakuan lain. 

b) Edema 

 Nugraha, et al (2016) menjelaskan bahwa pada fase inflamasi sel mast akan 

melepaskan substansi biologi yaitu histamin. Histamin merupakan amino 

vasoaktif yang dilepaskan oleh sel mast setelah terjadi injuri dan berperan penting 

terhadap dilatasi dan permeabilitas vaskuler sehingga mengakibatkan plasma 

keluar dari interavaskuler ke ekstravaskuler dan menyebabkan terjadinya edema. 

Vasodilatasi yang terjadi pada pembuluh darah membantu sel inflamasi dari 

vaskuler menuju area luka.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil observasi bahwa 

pada hari ketiga pada kelompok kontrol negatif terdapat satu sampel yang 

mengalami edema disekitar luka. sedangkan pada semua sampel kelompok 

kontrol positif dan kelompok perlakuan tidak mengalami edema disekitar luka. 

Edema pada kelompok kontrol negatif mengalami pengurangan area edema 

disekitar luka secara bertahap. Pada hari ke-6 sampai ke-14 semua sampel 

kelompok kontrol negatif tidak mengalami edema disekitar luka. 

Tidak adanya edema disekitar luka pada kelompok perlakuan diduga karena 

efek kandungan tannin yang berasal dari ekstrak sirih merah (piper crocatum), 

namun mekanisme kerja tannin belum dijelaskan secara pasti (Negara et al., 

2014).  

Hasil Analisa tersebut sesuai dengan penelitan Vagashiya et al (2007) dalam 

Negara et al., (2014) mengungkapkan bahwa ekstrak sirih merah 300 mg 
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mempunyai aktifitas inflamasi akut dan kronis dilihat dari penurunan luas edema 

pada tikus putih pada 1,2, dan 3 jam pertama. 

Pemaparan hasil perbandingan edema pada kelima kelompok sampel dalam 

penilitian kali ini menunjukkan hasil bahwa perawatan luka menggunakan esktrak 

sirih merah (piper crocatum) mempunyai pengaruh yang sama dengan kelompok 

kontrol positif yang dirawat dengan povidone iodine 10% maupun kelompok 

negatif yang dirawat menggunakan basis gel. Selain itu hasil perhitungan statistik 

juga menunjukkan tidak signifikan dibandingkan dengan kelima kelompok 

sampel. 

c) Cairan Pus 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa 

pada hari ke-3 dan ke-6 semua sampel dari kelima kelompok tidak terdapat pus 

pada luka. Pada  hari ke-9 pada kelompok kontrol negatif terdapat 1 sampel yang 

terdapat pus pada, sedangkan semua sampel pada kelompok kontol positif, dan 

kelompok perlakuan uji 1 (15%), uji 2 (30%), uji 3 (45%) tidak terdapat pus pada 

luka. Pus pada kelompok kontrol negatif mengalami pengurangan secara bertahap, 

dan pada hari ke-12 sampai ke-14 semua sampel kelompok kontrol negatif tidak 

terdapat pus pada luka. 

Tidak adanya pus pada kelompok perlakuan diduga karena efek kandungan 

alkaloid, tannin, saponin, dan minyak atsiri yang berasal dari ekstrak sirih merah 

(piper crocatum). Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme 

yang diduga adalah dengan cara mengganggu komponen penyusunan 

peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan diding sel tidak terbentuk secara 

utuh dan menyebabkan kematian sel bakteri (Fithriyah et al., 2013). 
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Senyawa tannin memiliki kemampuan untuk menghentikan eksudat dan 

perdarahan (Fithriyah et al., 2013). Saponin memiliki kemampuan sebagai 

pembersih dan antiseptik yang berfungsi membunuh dan mencegah pertumbuhan 

mikroorganisme (Fithriyah et al., 2013). 

Minyak atsiri atau disebut juga essential oil bermanfaat sebagai obat anti 

nyeri, antibakteri, dan deseinfektan. Semua kandungan daun sirih merah dapat 

membersihkan luka dan mencegah terjadinya infeksi sehingga dapat mempercepat 

berakhirnya fase inflamasi pada proses penyembuhan luka (Kusumawardhani, 

Kalsum, & Rini, 2015). 

Hasil Analisa tersebut didukung oleh penelitian Sari dan Isadiartuti (2006) 

dalam Kusumawardhani et al (2015) menyebutkan bahwa daun sirih (Piper 

betleLinn.) dapat digunakan sebagai antiseptik tangan dalam bentuk gel. Dalam 

penelitian tersebut dapat dipaparkan bahwa sediaan gel dengan kadar ekstrak daun 

sirih mulai 15% mempunyai kemampuan menurunkan mikroorganisme di telapak 

tangan hingga 57%, sedangkan ekstrak 25% mampu menghilangkan semua 

mikroorganisme. 

Penggunaan povidone iodine 10% untuk perawatan luka pada kelompok 

kontrol positif juga memberikan pengaruh terhadap pengurangan jumlah eksudat 

cairan luka pada sampel penelitian dikarenakan povidone iodine 10% mampu 

membunuh bakteri, kuman, jamur, virus, protozoa, dan spora dengan bekerja 

langsung dengan cepat membunuh kuman (bakterisid), bukan menghambat 

perkembangan kuman (bakteriostatik) (Maryunani, 2015). 

Baroroh (2011) menjelaskan bahwa karakteristik eksudat luka pada awalnya 

berupa perdarahan kemudian pada hari ke-3 dan ke-4 berubah menjadi 
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serosasanguinosa. Jumlah eksudat akan berkurang secara bertahap sampai hilang 

pada hari ke-6. Peningkatan jumlah eksudat pada hari ke-5 sampai hari ke-9 

dicurigai sebagai tanda adanya infeksi pada luka. Respon inflamasi yang masih 

berlangsung pada hari-5 sampai hari ke-9 mengindikasikan penyembuhan luka 

yang terlambat. Adanya cairan pus pada luka merupakan indikasi adanya infeksi 

pada luka yang disebabkan oleh banyaknya akumulasi bakteri di area luka. 

Tikus putih (rattus norwegicus) merupakan hewan pengerat dan suka 

menggali lubang, hal itulah yang menjadikan tikus putih (rattus norwegicus) suka 

menggali sekam sehingga menyebabkan kotoran sekam masuk kedalam luka 

melalui sela-sela balutan yang nantinya bisa menyebabkan luka terinfeksi. 

Pemaparan hasil perbandingan adanya pus pada kelima kelompok sampel 

dalam penilitian kali ini menunjukkan hasil bahwa perawatan luka menggunakan 

esktrak sirih merah (piper crocatum) mempunyai pengaruh yang sama dengan 

kelompok kontrol positif yang dirawat dengan povidone iodine 10% maupun 

kelompok negatif yang dirawat menggunakan basis gel. Selain itu hasil 

perhitungan statistik juga menunjukkan tidak signifikan dibandingkan dengan 

kelima kelompok sampel 

5.2.2 Proses penyembuhan luka pada fase proliferasi 

Pada fase proliferasi terjadi penurunan jumlah sel-sel inflamasi, tanda-tanda 

radang berkurang, munculnya sel fibroblast yang berproliferasi, pembentukan 

pembuluh darah baru, epitelialisasi dan kontraksi luka. fibroblast akan bermigrasi 

ke daerah luka dan mulai berproliferasi hingga jumlahnya lebih dominan 

dibandingkan dengan sel radang (Maryunani, 2015).  Fase proliferasi pada proses 

penyembuhan luka berlangsung pada hari ke-3 atau ke-4 pasca insisi hingga 2 
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sampai dengan 3 minggu. (Nugraha et al., 2016). Pada fase proliferasi dilakukan 

pengamatan mengenai granulasi jaringan dan penyempitan luas luka.  

a) Jaringan granulasi 

Menurut Nugraha et al., (2016) proses penyembuhan luka dimulai dengan 

adanya jaringan granulasi atau jaringan baru yang tumbuh dari sekeliling jaringan 

yang sehat. Jaringan ini terdiri dari tiga sel yaitu fibroblast, makrofag, dan sel 

endotel dimana ketiga sel tersebut akan menghasilkan ECM dan pembuluh darah 

baru sebagai sumber energi jaringan granulasi. Jaringan granulasi yang tumbuh ini 

terdiri dari pembuluh darah kapiler yang rapuh dan mudah berdarah, sehingga 

berwarna merah yang akan muncul pada hari keempat setelah terjadinya luka. 

Fungsi utama fibroblast adalah sintesis kolagen sebagai komponen utama 

EMC. Setelah terjadi sekresi kolagen maka kolagen ini akan saling menyilang 

untuk membentuk jaringan kolagen yang lebih kuat dan menguatkan tahanan luka, 

jika tahanan luka semakin kuat maka resiko terjadinya luka terbuka akan semakin 

kecil. Setelah itu akan terjadi pembentukan pembuluh darah baru melalui proses 

angiogenesis yang akan menuju daerah luka dan meningkatkan aliran pembuluh 

darah, yang akan meningkatkan suplai nutrisi dan oksigenasi pada area yang 

mengalami luka. (Maryunani, 2015) 

Pada penelitian kali ini, peneliti mengamati pertumbuhan jaringan granulasi 

mulai pada hari ke-3 yang didapatkan data bahwa pada semua sampel kelompok 

kontrol negatif tidak terdapat jaringan granulasi. Pada kelompok kontrol positif 

terdapat 3 sampel yang tidak terdapat jaringan granulasi, dan pada semua sampel 

kelompok perlakuan uji 1 (15%), uji 2 (30%), uji 3 (45%) terdapat granulasi pada 

sebagian luka.  
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Hasil ini membuktikan bahwa pertumbuhan jaringan granulasi pada ketiga 

kelompok perlakuan yang diberi ekstrak sirih merah (piper crocatum) lebih cepat 

dibandingkan dengan kelompok kedua kelompok kontrol.  

Pertumbuhan jaringan granulasi luka pada kelompok perlakuan diduga karena 

efek kandungan saponin,flavonoid, dan tannin yang berasal dari ekstrak sirih 

merah (piper crocatum).  

Saponin merupakan senyawa streroid atau glikosida triterpenoid dapat 

memacu vascular endothelial grow factor (VEGF) dan meningkatkan jumlah 

makrofag bermigrasi ke area luka sehingga meningkatkan fibroblast di jaringan 

luka. saponin berpotensi membantu menyembuhkan luka dengan membentuk 

kolagen pertama yang mempunyai peran dalam proses penyembuhan luka 

(Kusumawardhani et al., 2015) 

Flavonoid dapat mambantu penyembuhan luka dengan meningkatkan 

pembentukan kolagen, menurunkan makrofag serta meningkatkan jumlah 

fibroblas. Onset nekrosis sel dikurangi oleh flavonoid dengan mengurangi lipid 

peroksidasi. Penghambatan lipid peroksidasi dapat meningkatkan viabilitas serat 

kolagen, sirkulasi darah, mencegah kerusakan sel dan meningkatkan sintesis DNA 

(Kusumawardhani et al., 2015). 

Kandungan tannin mempunyai kemampuan antioksidan dan antibakteri. 

Kandungan tannin mempercepat penyembuhan luka dengan beberapa mekanisme 

seluler yaitu membersihkan radikal bebas dan oksigen reaktif, meningkatkan 

penutupan luka serta meningkatkan pembentukan pembuluh darah kapiler juga 

fibroblast (Kusumawardhani et al.,2015). 
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Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fithriyah et al (2013) 

yang menjelaskan bahwa lumatan daun sirih merah mempunyai pengaruh 

terhadap lama penyembuhan lukar bakar derajat II pada kulit kelinci. Diduga 

karena adanya kandungan zat dalam daun sirih yang dapat mempercepat 

penyembuhan luka yaitu zat aktif flavonoid, alkaloid, tannin dan saponin. 

Berdasarkan hasil uji statistik, semua kelompok perlakuan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap percepatan pertumbuhan jaringan granulasi 

pada luka tikus putih (rattus norwegicus), tetapi yang lebih berpengaruh adalah 

ekstrak sirih merah konsentrasi 45%, selanjutnya 30% dan 15% hal ini juga 

terlihat dari hasil pengamatan secara makroskopis dimana pada hari ke-9 

kelompok perlakuan ekstrak sirih merah konsentrasi 15% dan 30% terdapat 4 

sampel yang terjadi granulasi seluruh luka, sedangkan semua sempel pada 

kelompok perlakuan ekstrak sirih merah 45% terdapat granulasi pada seluruh 

luka. 

b) Penyempitan luas luka 

Nugraha, et al (2016) menjelaskan Setelah jaringan granulasi terbentuk, akan 

mulai terjadi epitelisasi atau pertumbuhan jaringan epitel. Sel-sel epitel yang 

tumbuh akan berpindah dari sisi luar jaringan yang luka ke bagian dalam jaringan. 

Konstruksi jaringan luka merupakan tahapan terakhir dari fase rekonstruksi 

penyembuhan luka. Konstruksi akan terjadi selama 6-12 hari setelah terjadinya 

luka dan luka akan tertutup. 

Pada fase proliferasi terjadi proses kontraksi luka yang merupakan gerakan 

centripetal dari tepian luka menuju kearah tengah luka. luka bergerak kearah 

tengah dengan rata-rata 0,6 sampai dengan 0,75 mm/hari. Sel yang banyak 
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ditemukan dalam kontraksi luka adalah sel miofibroblast yang terdiri atas aktin 

dan myosin sama dengan sistem kontraksi pada otot polos sehingga miofibroblast 

mampu berkontraksi dan memanjang. Kontraksi luka yang terjadi pada tahap 

akhir penyembuhan luka terlihat seperti perubahan bentuk luka dan berkurangnya 

area luka yang terbuka dan menghasilkan area luka yang lebih kecil (Maryunani, 

2015). 

Pada penelitian kali ini peneliti mengamati penyempitan luas luka mulai  pada 

hari ke-3 setelah dilakukan insisi, tetapi mulai terjadi perbedaan luas luka mulai 

hari ke-9 yang didapatkan data didapatkan data bahwa, pada kelompok kontrol 

negatif terdapat 3 sampel yang mempunyai luas luka 1 cm
2
, pada kelompok 

kontrol positif terdapat 3 sampel yang mempunyai luas luka 0,28 cm
2
 – 0,53 cm

2
 , 

pada kelompok perlakuan uji 1 (15%) terdapat 2 sampel yang mempunyai luas 

luka 0,28 cm
2
 – 0,53 cm

2
, pada kelompok perlakuan uji 2 (30%) terdapat 2 sampel 

yang mempunyai luas luka0,28 cm
2
 – 0,53 cm

2
, dan pada kelompok perlakuan uji 

3 (45%) terdapat 2 sampel mempunyai luas luka 0,01 cm
2
 – 0,27 cm

2
. 

Pada hari ke-12 didapatkan data bahwa, pada kelompok kontrol negatif 

terdapat 3 sampel yang mempunyai luas luka 1 cm
2
, pada kelompok kontrol 

positif terdapat 3 sampel yang mempunyai luas luka 0,01 cm
2
 – 0,27 cm

2
, pada 

kelompok perlakuan uji 1 (15%) terdapat 3 sampel yang mempunyai luas luka 

0,28 cm
2
 – 0,53 cm

2
, pada kelompok perlakuan uji 2 (30%) terdapat 2 sampel 

yang mempunyai luas luka 0,54 cm
2
 – 0,79 cm

2
, dan pada kelompok perlakuan uji 

3 (45%) terdapat 2 sampel mempunyai luas luka 0,01 cm
2
 – 0,27 cm

2
. 

Berdasarkan hasil uji statistik, kelompok perlakuan yang menggunakan 

ekstrak sirih merah (piper crocatum) dengan konsentrasi 15% tidak berpengaruh 
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terhadap percepatan pernyempitan luas luka pada tikus putih (rattus norwegicus). 

Sedangkan kelompok perlakuan yang menggunakan ekstrak sirih merah (piper 

crocatum) dengan konsentrasi 45% dan 30% mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap percepatan pernyempitan luas luka pada tikus putih (rattus 

norwegicus), tetapi yang lebih berpengaruh adalah ekstrak sirih merah 45%. Hal 

ini juga terlihat dari hasil pengamatan secara makroskopis dimana pada hari ke-14 

kelompok perlakuan yang menggunakan ekstrak sirih merah dengan konsentrasi 

30% terdapat 2 sampel yang mempunyai luas luka 0 cm
2
 (sembuh), dan pada 

kelompok perlakuan yang menggunakan ekstrak sirih merah dengan konsentrasi 

45% terdapat 4 sampel mempunyai luas luka 0 cm
2
 (sembuh). 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Pemberian ekstrak sirih merah baik yang konsentrasi 15%, 30%, maupun 45% 

terbukti efektif dalam proses penyembuhan luka insisi, baik pada fase inflamasi 

maupun pada fase proliferasi. Berdasarkan uji statistik maupun hasil observasi 

secara makroskopis terdapat perbedaan pengaruh antara ekstrak sirih merah 

konsentrasi 15%, 30%, dan 45% dalam proses penyembuhan luka. Ekstrak sirih 

merah  konsentrasi 45% mempunyai effektivtas yang paling baik dibandingkan 

dengan konsentrasi 30% maupun 15% dalam proses penyembuhan luka insisi. 

6.2. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah peneliti uraikan, adapun saran-saran yang 

disampaikan oleh peneliti yaitu : 

1.  Perlu dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk mendapatkan pengamatan 

secara mikroskopis, agar dapat terlihat berbagai perubahan yang terjadi pada 

sel kolagen, sel PMN (neuthrofil), dan sel monosit dan limfosit baik pada fase 

inflamasi maupun fase proliferasi sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang uji toksisitas ekstrak sirih 

merah (piper crocatum) terhadap sel tubuh sehingga dapat dilakukan 

penelitian dengan menggunakan manusia sebagai sampel penelitian. 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian untuk pengembangan 

dalam bidang keperawatan khususnya pengobatan luka.
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Lampiran 1 Lembar observasi hewan coba 

a) Kemerahan disektar luka 

Kelompok Kontrol Negatif 

Tikus kemerahan kelompok kontrol negatif 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 √ √ - - - 

2 √ - - - - 

3 √ √ - - - 

4 √ - - - - 

5 √ √ - - - 

Kelompok kontrol positif 

Tikus Kemerahan pada kelompok kontrol positif 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 - - - - - 

2 √ - - - - 

3 - √ - - - 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

Kelompok uji 1 (15%) 

Tikus Kemerahan pada kelompok uji 1 (konsentrasi 15%) 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 - - - - - 

2 √ - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

Kelompok uji 2 (30%) 

Tikus Kemerahan pada kelompok uji 2 (konsentrasi 30%) 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

Kelompok uji 3  

Tikus Kemerahan pada kelompok uji 3 (konsentrasi 45%) 
H3 H6 H9 H12 H14 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

5 - - - - - 
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Keterangan: 

(√) : bila terjadi kemerahan 

(-) : bila tidak terjadi kemerahan 

b) Edema disekitar luka 

Kelompok Kontrol Negatif 

Tikus Edema kelompok kontrol negatif 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

5 √ - - - - 

Kelompok kontrol positif 

Tikus Edema pada kelompok kontrol positif 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

Kelompok uji 1 (15%) 

Tikus Edema pada kelompok uji 1 (konsentrasi 15%) 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 - - - - - 

2 -- - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

Kelompok uji 2 (30%) 

Tikus Edema pada kelompok uji 2 (konsentrasi 30%) 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

5 - - - - - 
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Kelompok uji 3 

Tikus Edeman pada kelompok uji 3 (konsentrasi 45%) 
H3 H6 H9 H12 H14 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

Keterangan: 

(√) : bila terjadi edema 

(-) : bila tidak terjadi edema 

c) Adanya pus 

Kelompok Kontrol Negatif 

Tikus Pus kelompok kontrol negatif 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - √ - - 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

Kelompok kontrol positif 

Tikus pus pada kelompok kontrol positif 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

Kelompok uji 1 (15%) 

Tikus pus pada kelompok uji 1 (konsentrasi 15%) 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

Kelompok uji 2 (30%) 

Tikus pus pada kelompok uji 2 (konsentrasi 30%) 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 
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4 - - - - - 

5 - - - - - 

Kelompok uji 3 

Tikus pus pada kelompok uji 3 (konsentrasi 45%) 
H3 H6 H9 H12 H14 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

Keterangan: 

(√) : bila terdapat pus 

(-) : bila tidak terdapat pus 

d) Jaringan granulasi 

Kelompok Kontrol Negatif 

Tikus Jaringan granulasi kelompok kontrol negatif 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 0 0 1 1 1 

2 0 1 1 1 2 

3 0 1 1 1 1 

4 0 1 1 2 2 

5 0 1 1 2 2 

Kelompok kontrol positif 

Tikus Jaringan granulasi pada kelompok kontrol positif 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 1 1 2 2 2 

2 0 1 2 2 2 

3 0 1 1 1 2 

4 0 2 2 2 2 

5 1 1 1 1 2 

Kelompok uji 1 (15%) 

Tikus Jaringan granulasi pada kelompok uji 1 (konsentrasi 

15%) 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 0 1 1 2 2 

2 1 1 2 2 2 

3 0 1 1 1 1 

4 1 1 1 2 2 

5 0 1 1 1 2 
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Kelompok uji 2 (30%) 

Tikus Jaringan granulasi pada kelompok uji 2 (konsentrasi 

30%) 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 1 2 2 2 2 

2 0 1 2 2 2 

3 0 1 1 1 2 

4 1 2 2 2 2 

5 1 1 1 2 2 

Kelompok uji 3 

Tikus Jaringan granulasi pada kelompok uji 3 (konsentrasi 

45%) 
H3 H6 H9 H12 H14 

1 1 2 2 2 2 

2 1 2 2 2 2 

3 1 1 2 2 2 

4 1 2 2 2 2 

5 1 2 2 2 2 

Keterangan: 

0 :  tidak terdapat jaringan granulasi 

1 : terdapat jaringan granulasi sebagian 

2 : terdapat granulasi diseluruh luka. 

e) luas luka 

Kelompok Kontrol Negatif 

Tikus Luas luka kelompok kontrol negatif 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 1/1 1/1 1/1 1/0,9 0,8/0,7 

2 1/1 1/1 1/1 1/0,9 0,8/0,6 

3 1/1 1/1 1/1 0,9/0,9 1/0,9 

4 1/1 1/1 0,8/0,6 0,5/0,4 0,3/0,2 

5 1/1 1/1 0,8/0,6 0,6/0,5 0,5/0,5 

Kelompok kontrol positif 

Tikus Luas luka pada kelompok kontrol positif 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 1/1 1/1 1/0,5 0,5/0,4 0 

2 1/1 1/1 0,5/0,7 0,2/0,4 0 

3 1/1 1/1 1/0,7 1/0,4 1/0,4 

4 1/1 0,8/0,6 0,6/0,5 0,4/0,5 0 

5 1/1 1/0,8 1/0,7 1/0,6 1/0,5 
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Kelompok uji 1 (15%) 

Tikus Luas luka pada kelompok uji 1 (konsentrasi 15%) 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 1/1 1/1 1/0,8 1/0,6 1/0,6 

2 1/1 0,6/0,5 0,6/0,5 0,5/0,2 0 

3 1/1 1/1 1/1 1/0,8 0,9/0,8 

4 0,8/1 1/0,7 1/0,5 0,9/0,5 0,5/0,5 

5 1/1 1/1 1/0,6 0,7/0,6 0,7/0,5 

Kelompok uji 2 (30%) 

Tikus Luas luka pada kelompok uji 2 (konsentrasi 30%) 

H3 H6 H9 H12 H14 

1 0,9/1 0,6/0,6 0,6/0,6 0,6/0,5 0,5/0,3 

2 1/1 1/0,6 0,6/0,5 0,2/0,2 0 

3 1/1 1/1 1/0,8 1/0,8 0,9/0,6 

4 1/0,5 0,8/0,5 0,4/0,5 0 0 

5 1/1 1/1 0,7/0,9 0,7/0,8 0,6/0,6 

Kelompok uji 3 

Tikus Luas luka pada kelompok uji 3 (konsentrasi 45%) 
H3 H6 H9 H12 H14 

1 1/1 0,6/0,5 0,4/0,5 0 0 

2 1/0,7 0,6/0,5 0,5/0,5 0 0 

3 1/1 1/1 0,8/0,7 0,6/0,5 0,5/0,5 

4 1/1 0,7/0,6 0,6/0,7 0,5/0,4 0 

5 1/1 0,6/0,6 0,6/0,5 0,5/0,4 0 
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Lampiran 2 Uji statistik 

a) Hari ketiga 

 

 

Kruskal Wallis Test 

 

 

Mann Whitney 

 



111 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

 

SKRIPSI                    EFEKTIVITAS EKSTRAK ETHANOL...            LELI IKA 

 

 

 

 



112 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

 

SKRIPSI                    EFEKTIVITAS EKSTRAK ETHANOL...            LELI IKA 

 

 

 

Kruskal Wallis 

 

 



113 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

 

SKRIPSI                    EFEKTIVITAS EKSTRAK ETHANOL...            LELI IKA 

 

 

Kruska Wallis 

 

 

Mann whitney 

 



114 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

 

SKRIPSI                    EFEKTIVITAS EKSTRAK ETHANOL...            LELI IKA 

 

 

 

 

 



115 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

 

SKRIPSI                    EFEKTIVITAS EKSTRAK ETHANOL...            LELI IKA 

 

 

Kruskal Wallis 

 

 

b) Hari keenam 
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c) Hari kesembelin 

 

 

Kruskal Wallis 
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Mann Whitney 
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d) Hari kedua belas 
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Kruskal Wallis 
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Kruskal Wallis 

 

 

Mann Whitney 
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e) Hari keempat belas 
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Kruskal Wallis 
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Lampiran 3 Ethical Approve 

  

  



132 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

 

SKRIPSI                    EFEKTIVITAS EKSTRAK ETHANOL...            LELI IKA 

Lampiran 4 Surat Ijin Pengambilan Data di Fakultas Kedokteran Unair 
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Hari 3 Hari 9 Hari 12 Hari 14 

Hari 3 Hari 14 Hari 12 Hari 9 Hari 6 

Lampiran 5 Foto Hasil Penelitian 

 

a. Pembuatan Luka dan perawatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Luka Tikus Kontrol Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Luka Tikus Kontrol Positif 
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Hari 3 Hari 6 

Hari 3 

Hari 9 

Hari 6 

Hari 3 

Hari 12 

Hari 9 

Hari 6 

Hari 3 

Hari 14 

Hari 12 

Hari 9 

Hari 6 

Hari 3 

Hari 3 Hari 9 Hari 6 Hari 12 Hari 14 

Hari 3 Hari 6 Hari 9 Hari 12 Hari 14 

d. Luka tikus uji 1 (15%) 

 

 

 

 

 

 

 

e. Luka Tikus Uji 2 (30%) 

 

 

 

 

 

 

 

f. Luka Tikus Uji 3 (45%) 
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