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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Luka merupakan suatu gambaran sebuah gangguan keadaan pada lapisan 

epitel kulit atau mukosa yang diakibatkan oleh kerusakan fisik dan panas (Pathak 

and Sharma et al., 2015). Luka disebut juga dengan perubahan struktur dan fungsi 

jaringan normal yang disebabkan oleh memar, hematoma, luka berupa robekan 

atau lecet. Luka menyebabkan terbukanya port de entry antara lingkungan luar 

tubuh dan organ dalam tubuh. Kulit yang rusak akan mengalami penurunan fungsi 

sebagai perlindungan barier sehingga mikroorganisme mudah masuk melalui luka 

(Yadav et al., 2012). 

Infeksi pada luka umumnya disebabkan oleh berbagai mikroorganisme 

salah satunya adalah bakteri gram negatif seperti Pseudomonas aeruginosa 

(Cardona et al., 2015). P. aeruginosa adalah patogen oportunistik, terutama 

menyebabkan infeksi nosokomial, infeksi pada luka, dan kerusakan epitel 

(Streeter, 2016). Pada kasus infeksi nosokomial, yang disebabkan bakteri P. 

aeruginosa penyebab angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan 

(morbiditas) tertinggi sekitar 11%. Bakteri P. aeruginosa menyebabkan penyakit 

terutama pada orang yang mempunyai gangguan kekebalan  tubuh. Bakteri 

tersebut mampu berkolonisasi pada ginjal, saluran kemih, saluran pernapasan, 

penumonia, cystic fibrosis, bakterimia, bedah dan luka (Khan et al., 2015).  
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Pengobatan penyembuhan luka yang terinfeksi umumnya menggunakan 

antibiotik, tetapi penggunaan antibiotik yang tidak tepat akan menyebabkan 

kerusakan sistemik (Everts, 2016). Penggunaan berlebih dan penyalahgunaan 

antibiotik mampu membuat mikroorganisme resistensi terhadap antibiotik (Das 

dan Hartono 2016). Keberhasilan klinis dalam pengobatan dengan menggunakan 

antibiotik menimbulkan resistensi terhadap obat tersebut dan menyebabkan 

ketidak berhasilan kemoterapi yang disebabkan oleh infeksi mikroba, sehingga 

diperlukan tanaman obat yang efektif untuk aktivitas mikroba (Pathak and Sharma 

2017). Salah satu alternatif untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 

menggunakan bahan alam seperti Aloe vera. Berbagai bagian tanaman A. vera 

mempunyai manfaat untuk berbagai kasus kesehatan. 

Aloe vera (A. vera) adalah tanaman herbal yang mempunyai beberapa 

komponen zat yang berkhasiat obat. Beberapa penelitian menunjukkan adanya 

aktivitas penyembuhan luka yang diberi ekstrak  A. vera. Pemberian ekstrak daun 

A. vera terhadap luka insisi pada kelinci mampu mempercepat penyembuhan luka. 

Luka menutup sempurna pada hari ke 14 setelah pemberian ekstrak daun A. vera 

(Sewta et al., 2015). Pemberian gel A. vera sebanyak dua kali sehari pada luka 

menunjukkan hasil penurunan jumlah sel neutrofil, makrofag, fibroblas dan 

penurunan diameter ketebalan luka, selain itu juga mampu menguatkan 

penyembuhan luka (Takzare et al., 2009). Pada luka bakar kulit tikus yang diberi 

A. vera secara topikal mengalami penurunan alpha-Smooth Muscle Actin (α-

SMA), infiltrasi inflamasi dan pengendapan serat kolagen lebih matang dan lebih 

halus dibandingkan dengan tanpa pemberian ekstrak A. vera (Hamid et al., 2015) 
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Kandungan air yang terdapat pada gel A. vera bermanfaat pada 

penyembuhan luka bakar, luka pasca operasi dan luka kronis karena dapat 

menurunkan sitokin proinflamasi TNF-α dan menjaga luka agar tetap lembab 

(Hekmatpou, 2019). Selain itu TNF-α juga merupakan faktor angiogenik pada uji 

in vivo (Klagsbrun and D’Amor, 1991). Sterol yang terdapat pada gel A. vera 

mempunyai efek antiinflamasi sehingga mampu mengurangi rasa sakit dan 

mampu mempercepat proses penyembuhan luka (Yohannes, 2018), sedangkan 

kandungan β-sitosterol mampu merangsang angiogenesis dan neovaskularisasi 

sehingga dapat meningkatkan pembentukan pembuluh darah pada proses 

penyembuhan luka secara in vitro baik bersama dengan pemberian heparin 

maupun tanpa heparin. Heparin meningkatkan endothelial cells-mitogenic factor 

(Braun and Cohen, 2015). Angiogenesis merupakan suatu proses yang penting 

dalam penyembuhan luka (Moon et al., 1999). 

Penyembuhan luka merupakan proses yang dinamis dan kompleks yang 

melibatkan berbagai jenis sel, faktor pertumbuhan, kemokin, sitokin dan 

komponen dari matrik ekstraselullar  (Heher et al., 2017). Terdapat empat tahap 

yang tumpang tindih pada proses penyembuhan luka yaitu, homeostasis, 

inflamasi, proliferasi dan remodeling (Hormozi et al., 2017). Setelah terjadinya 

luka pada kulit, sub endotel, kolagen dan faktor jaringan akan mengaktifkan 

agregat trombosit yang akan menghasilkan degranulasi, pelepasan kemokin, dan 

faktor pertumbuhan untuk keberhasilan hemostasis (Portou et al., 2015; Wang et 

al., 2018). Trombosit yang terkativasi akan mengeluarkan faktor pertumbuhan 

Platelet derived growth factors (PDGF) untuk perpindahan ke fase inflamasi 
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(Ellis et al., 2018). Pada fase inflamasi, neutrofil merupakan sel yang pertama kali 

terdapat di daerah luka untuk membersihkan debris dan bakteri (Wang et al., 

2018). Fase inflamasi terjadi setelah 1 – 3 hari atau 72 jam pertama setelah  kulit 

mengalami luka (Reinke and Sorg 2012; Ellis et al 2018). Setelah terjadinya 

inflamasi, luka, infeksi bakteri, paparan lypopolysaccharide (LPS), dan makrofag 

akan mengeluarkan sitokin pro inflamasi yaitu, TNF-α. Sitokin tersebut 

merupakan  mediator awal yang banyak terdapat pada saat terjadinya inflamasi. 

Akan tetapi peningkatan sitokin tersebut dan  adanya infeksi pada jaringan luka 

akan menghambat proses penyembuhan luka (Negut et al., 2018).  

Setelah fase inflamasi akan terjadi fase proliferasi, pada hari ke-7 

menggambarkan awal terjadinya fase proliferasi (Rosa dkk, 2018). Fase ini 

ditandai dengan  adanya pembentukan pembuluh darah atau proses angiogenesis 

yang berperan penting untuk pengiriman nutrisi, pemeliharaan homeostasis 

oksigen, meningkatkan proliferasi sel dan regenerasi jaringan (Bodnar 2014; 

Rodrigues et al., 2019). Peningkatan angiogenesis ini berperan penting pada 

proses penyembuhan luka terutama dalam penutupan luka (Majewska and 

Darmach 2011).  

Dengan demikian pada proses penyembuhan luka, setelah proses inflamasi 

terjadi penurunan sitokin TNF-α akan tetapi sebaliknya proses pembentukan 

pembuluh darah meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perlu 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian ekstrak A. vera terhadap 

penyembuhan luka yang diinfeksi P. aeruginosa untuk mengetahui ekspresi TNF-

α pada jaringan luka dan peningkatan jumlah pembuluh darah.  
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1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah terjadi penurunan ekspresi TNF-α pada jaringan luka insisi tikus 

Rattus norvegicus yang diinfeksi bakteri P. aeruginosa yang diberi 

perlakuan pemberian ekstrak A. vera secara topikal.  

2. Apakah terdapat peningkatan jumlah pembuluh darah pada jaringan luka 

insisi tikus Rattus norvegicus yang diinfeksi bakteri P. aeruginosa yang 

diberi perlakuan pemberian ekstrak A. vera secara topikal.  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan umum  

Menganalisis pengaruh pemberian ekstrak A. vera terhadap penurunan 

ekspresi TNF-α dan peningkatan jumlah pembuluh darah pada jaringan 

luka insisi tikus Rattus norvegicus yang diinfeksi bakteri P. aeruginosa.   

1.3.2. Tujuan khusus  

1. Menganalisis ekspresi TNF-α pada sel-sel imun pada jaringan luka 

insisi tikus Rattus norvegicus yang diinfeksi bakteri P. aeruginosa 

terhadap pengaruh pemberian ekstrak A. vera secara topikal pada hari 

ke-3 dan ke-7.  

2. Menganalisis pengaruh pemberian ekstrak A. vera secara topikal pada 

jaringan luka insisi tikus Rattus norvegicus yang diinfeksi bakteri P. 

aeruginosa terhadap peningkatan  jumlah pembuluh darah pada hari 

ke-3 dan ke-7.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa ekstrak A. 

vera mampu menyembuhakan luka khususnya pada infeksi P. aeruginosa.  

1.4.2 Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

alternatif dalam membantu mempercepet penyembuhan luka dan dapat 

menjadi referensi untuk melakukan penelitian pada luka dengan infeksi 

mikroorganisme yang lain.  
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