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RINGKASAN  

 Luka bakar adalah kerusakan jaringan akibat kontak dengan sumber panas 

seperti api, bahan kimia, listrik dan radiasi (Hasyim, dkk., 2012). Penyembuhan 

luka bakar saat ini sering dibantu dengan Bioplacenton™ yang membutuhkan 

jumlah yang banyak dan dapat menimbulkan iritasi pada kulit (Burhanudin, 2014). 

Terapi luka bakar menggunakan obat topikal dengan ekstrak herbal dari 

bahan alam saat ini sedang gencar dikembangkan (Gauglitz, et. al., 2011). 

Beberapa tumbuhan merupakan sumber yang kaya fitokimia yang dapat berperan 

dalam penyembuhan luka dan mengandung antioksidan, salah satunya adalah 

buah naga merah (Hylocereus polyrhizus). Buah naga memiliki kandungan 

flavonoid, fenolik dan polifenol. Flavonoid merupakan metabolit sekunder yang 

terdapat pada tumbuhan hijau yang merupakan senyawa fenolik alam yang 

menunjukkan khasiat farmakologi (Rohyami, 2008 dalam Nuari, dkk., 2017). 

Flavonoid dapat berperan sebagai antibakteri (Thalib, 2018). Flavonoid dapat 

menurunkan lipid peroksidase melalui penghambatan nekrosis sel dan 

peningkatan vaskularisasi, aktivitas flavonoid dalam penyembuhan luka diduga 

karena sifat astringent dan peran sebagai antibakteri sehingga mampu 

meningkatkan kontraksi luka dan reepitelisasi (Ambiga, et al., 2007). Flavonoid 

juga berfungsi sebagai antibakteri dan antioksidan yang dapat meningkatkan 

aktivasi dan proliferasi fibroblas sehingga memicu pembentukan kolagen dan 

mempecepat penyembuhan luka (Nurdiana, dkk., 2016). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas krim ekstrak buah 

naga merah untuk meningkatkan jumlah sel fibroblas luka bakar derajat II buatan 
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pada kulit punggung tikus putih. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Hewan 

Coba PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi dan di Laboratorium 

Patologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. Hewan 

coba yang digunakan adalah 20 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur 

Wistar dengan usia enam sampai delapan minggu dan berat 150-200 gram.  

Penelitian yang dilakukan bersifat eksperimental dengan rancangan 

penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap. Tikus dibagi menjadi lima 

perlakuan yaitu K- (kontrol negatif) adalah kelompok tikus dengan luka bakar 

derajat II yang tidak diberi terapi, K+ (kontrol positif) adalah kelompok tikus 

dengan luka bakar derajat II yang diberi terapi Bioplacenton™, P1 merupakan 

kelompok tikus dengan luka bakar derajat II yang diterapi dengan krim ekstrak 

buah naga merah 7,5%, P2 merupakan kelompok tikus dengan luka bakar derajat 

II yang diterapi dengan krim ekstrak buah naga merah 15%, P3 merupakan 

kelompok tikus dengan luka bakar derajat II yang diterapi dengan krim ekstrak 

buah naga merah 30%. Setiap kelompok perlakuan terdiri dari empat ekor tikus, 

terapi dilakukan dua kali sehari selama 10 hari. Pengamatan dilakukan pada hari 

ke-11. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata jumlah sel fibroblas pada kelompok 

K- dan K+ berbeda nyata (p<0,05) dengan kelompok P1, P2 dan P3. Namun rata-

rata jumlah fibroblas pada kelompok P1, P2 dan P3 hanya sedikit berbeda 

(p>0,05). 

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa krim 

ekstrak buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) dapat meningkatkan jumlah sel 

fibroblas luka bakar derajat II. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk 
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mengetahui efek  penggunaan ekstrak buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

sebagai terapi topikal luka bakar derajat II dengan parameter kesembuhan yang 

lebih spesifik. 
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EFEKTIVITAS KRIM EKSTRAK BUAH NAGA MERAH 

(Hylocereus  po lyrhi zus )  DALAM MENINGKATKAN  

JUMLAH SEL FIBROBLAS LUKA BAKAR DERAJAT II 

PADA TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) 

Nurmitasari Rahmadhani  

ABSTRAK  

Luka bakar adalah bentuk kerusakan jaringan akibat kontak dengan 

sumber panas. Fibroblas merupakan sel dominan pada minggu pertama 

penyembuhan luka yang berperan mensintesis kolagen sebagai unsur utama 

matriks ekstraselular yang penting pada integritas luka. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui efektivitas krim ekstrak buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) dalam meningkatkan jumlah sel fibroblas luka bakar derajat II pada 

tikus putih (Rattus novegicus). Dua puluh ekor tikus putih (Rattus novegicus) 

jantan dibagi menjadi lima kelompok perlakuan dengan jumlah empat ulangan 

setiap kelompok. Semua tikus tersebut diinduksi dengan luka bakar derajat II. 

Kelompok kontrol negatif (K-) diterapi dengan basis krim minyak dalam air, 

Kelompok kontrol positif (K+) diterapi dengan Biplacenton™, kelompok 

perlakuan diterapi dengan krim ekstrak buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

dengan konsentrasi P1 7,5%, P2 15%, dan P3 30%. Terapi diberikan dua kali 

dalam sehari selama 10 hari. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data 

terdistribusi normal (p>0,05) dilanjutkan dengan uji Oneway ANOVA yang 

menunjukkan adanya perbedaan nyata dari tiap kelompok perlakuan (p<0,05) dan 

dilanjutkan dengan uji Post-Hoc LSD. Rata-rata jumlah fibroblas setiap kelompok 

perlakuan menunjukkan bahwa kelompok K- dan K+ berbeda nyata dengan 

kelompok P1, P2 dan P3. Jumlah sel fibroblas terbanyak didapati pada kelompok 

P2. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah krim ekstrak buah 

naga merah (Hylocereus polyrhizus) dapat meningkatkan jumlah sel fibroblas luka 

bakar derajat II pada tikus putih (Rattus norvegicus). 

Kata kunci : derajat II, ekstrak, fibrolas, Hylocereus polyrhizus, luka bakar. 
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