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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kirinyuh (Eupatorium odoratum L.) merupakan salah satu jenis 

tumbuhan dari famili Asteraceae. Daunnya mengandung beberapa senyawa utama 

seperti tanin, fenol, flavonoid, saponin, dan steroid (Benjamin et al., 1987). 

Saponin merupakan salah satu senyawa yang mampu memacu pembentukan 

kolagen, yaitu protein struktur yang berperan dalam proses penyembuhan luka 

sekaligus mempunyai kemampuan sebagai pembersih sehingga efektif untuk 

penyembuh luka terbuka (Ganiswarna, 1995), sedangkan tanin dan flavonoid 

mempunyai aktivitas sebagai antiseptik dan antibakteri (Harborne, 1987). 

Penyembuhan luka adalah proses yang rumit. Proses ini dibagi menjadi 

tiga fase yaitu hemostasis atau inflamasi, proliferasi, dan remodeling atau 

penggantian jaringan yang baru (Suryadi et al., 2012). Daun kirinyuh 

(Eupatorium odoratum L.) secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan 

berbagai penyakit di negara tropis terutama untuk menghentikan perdarahan. 

Banyak penelitian yang telah menunjukkan bahwa ekstrak daun kirinyuh dapat 

mempercepat berhentinya pendarahan dan penyembuhan luka (Phan et al., 2001). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yenti et al. (2011) menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol daun kirinyuh yang diformulasikan dalam sediaan krim, memiliki 

efek penyembuhan luka terbuka yang baik pada mencit putih jantan. Dan juga 

pada penelitian lain yang dilakukan oleh Charoon et al. (1999) yang digunakan 

ekstrak daun kirinyuh untuk mengobati luka dari pengebirian dari anak babi, 

menunjukkan bahwa ekstrak daun kirinyuh memiliki aktivitas penyembuhan luka 

yang baik dibandingkan kontrol positif povidone iodine dengan menunjukkan 

hasil perbedaan yang signifikan bila diuji secara statistik. 

Ekstrak etanol daun kirinyuh pada pengobatan terhadap luka dapat 

diformulasikan dalam sediaan topikal. Bentuk sediaan farmasi yang digunakan 

pada penelitian ini adalah sediaan gel dalam sistem satu fase, karena molekul 
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partikel sediaan gel yang digunakan tersebar sama sehingga tidak terlihat batas 

diantaranya (Ansel, 1989).  

Sediaan gel dianggap cocok untuk pemakaian topikal, karena gel 

memiliki karakteristik yang lunak, lembut, mudah dioleskan, dan tidak 

meninggalkan lapisan berminyak pada kulit, dan mudah dicuci dengan air 

(Herdiana, 2007; Voigt, 1984). Sediaan gel yang mengandung Na-CMC dapat 

menghasilkan yang bersifat netral, viskositas stabil, dan resisten terhadap 

pertumbuhan mikroba (Lieberman et al., 1989), sehingga cocok digunakan 

sebagai sediaan topikal untuk pengobatan terhadap luka terbuka. 

Berdasarkan hal di atas, perlu dilakukan penelitian untuk membuat 

sediaan gel yang baik yang mengandung ekstrak etanol daun kirinyuh dan 

meneliti efek penyembuhan luka terbuka terhadap kelinci dari ekstrak etanol daun 

kirinyuh yang diformulasikan dalam bentuk sediaan topikal yaitu sediaan gel.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh perubahan konsentrasi ekstrak etanol daun kirinyuh 

(Eupatorium odoratum L.) terhadap viskositas dan daya sebar sediaan gel. 

2. Apakah gel ekstrak etanol daun kirinyuh memiliki efek penyembuhan luka 

terbuka pada kelinci. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh perubahan konsentrasi ekstrak etanol daun kirinyuh 

terhadap viskositas dan daya sebar sediaan gel. 

2. Mengetahui aktivitas gel ekstrak etanol daun kirinyuh terhadap penyembuhan 

luka terbuka pada kelinci. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Kirinyuh 

a. Klasifikasi 

Tanaman kirinyuh dapat diklasifikasi sebagai berikut (Lampiran 1):   

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio  : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledoneae 

Ordo   : Campanulatae/ Asterales/ Synandrae 

Familia  : Compositae/ Asteraceae 

Species  : Eupatorium odoratum L. 

b. Morfologi Tanaman 

Tanaman kirinyuh (Eupatorium odoratum L.) merupakan tanaman perdu 

yang tumbuh tegak dan bercabang banyak. Tinggi tumbuhan kirinyuh sekitar 2-6 

m. Diameter batang Eupatorium odoratum L. sekitar 2 cm (Heyne, 1987). Daun 

tunggal, berhadapan, bulat telur, tepi bergerigi, ujung dan pangkal runcing, 

permukaan berbulu halus pertulangan menyirip, berwarna hijau muda dengan 

panjang 4-5 cm dan lebar 1-1,5 cm, serta bertangkai pendek. Bunga majemuk, 

malai, tumbuh di ujung batang, kelopak bentuk lonceng dan mahkota bunga 

berbentuk jarum. Buah kecil, berbulu coklat kehitaman dengan biji berbentuk 

jarum, kecil dan berwarna hitam (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 

2006). 

c. Kandungan Kimia 

Kirinyuh merupakan salah satu jenis tumbuhan dari famili Asteraceae. 

Daunnya mengandung beberapa senyawa utama seperti tanin, fenol, flavonoid, 

saponin dan steroid. Minyak essensial dari daun kirinyuh memiliki kandungan α-

pinen, cadinen, kampora, limonen, β-karyopilen dan candinol isomer (Benjamin et 

al., 1987). 
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d. Khasiat 

Secara tradisional daun kirinyuh digunakan sebagai obat dalam 

penyembuhan luka, obat kumur untuk pengobatan sakit pada tenggorokan, obat 

batuk, obat malaria, antimikroba, sakit kepala, antidiare, astringen, antispasmodik, 

antihipertensi, anti inflamasi, dan diuretik (Vital and Rivera, 2009). Daun kirinyuh 

juga telah diaplikasikan pada manusia untuk membantu pembekuan darah akibat 

luka bisul atau borok (Hadiroseyani et al., 2005). 

2. Gel 

Gel merupakan sistem semipadat terdiri dari suspensi yang dibuat dari 

partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh 

suatu cairan (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1979). Makromolekul 

pada sediaan gel disebarkan keseluruh cairan sampai tidak terlihat ada batas 

diantaranya, disebut dengan gel satu fase.  Jika masa gel terdiri dari kelompok-

kelompok partikel kecil yang berbeda, maka gel ini dikelompokkan dalam sistem 

dua fase (Ansel, 1989). 

Dasar gel, berdasarkan komposisinya, dapat dibedakan menjadi dasar gel 

hidrofobik dan dasar gel hidrofilik. Dasar gel hidrofobik terdiri dari fase 

anorganik. Interaksi antara dasar gel dan fase pendispersi hanya sedikit sekali. 

Bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar (Ansel, 1989). Sedangkan dasar 

gel hidrofilik umumnya terdiri dari fase organik yang besar. Dasar gel ini dapat 

larut dengan molekul dari fase pendispersi. Sistem koloid hidrofilik lebih mudah 

dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar dibanding hidrofobik (Ansel, 

1989).  

Gel sebagai sediaan farmasi yang berbentuk setengah padat yang banyak 

digunakan dan disukai, karena gel tersebut bersifat transparan, lunak, lembut, 

mudah dioleskan, dan tidak meninggalkan lapisan berminyak pada permukaan 

kulit (Herdiana, 2007). 

Bentuk sediaan gel mempunyai beberapa keuntungan diantaranya 

memiliki kemampuan penyebaran pada kulit yang baik, dapat memberi efek 

dingin, tidak menghambat fungsi rambut secara fisiologis, kemudahan pencucian 
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dengan air baik, serta memiliki pelepasan obat baik sehingga merupakan sediaan 

yang cocok sebagai penutup luka (Voigt, 1984). 

a. Basis Gel 

Menurut Maswadeh et al. (2006), formula standar gel dengan basis 

Natrium Karboksimetil selulosa (Na-CMC) berdasarkan % b/v seperti Tabel 1. 

Tabel 1. Formula standar basis gel Na- CMC 

Komponen % b/v 

Na-CMC 5 

Gliserin 10 

Propilenglikol 5 

Akuades ad 100 

Keuntungan dari sediaan gel yang berbasis Na-CMC adalah 

menghasilkan gel yang bersifat netral, higroskopik, viskositas stabil, dan resisten 

terhadap pertumbuhan mikroba (Lieberman et al., 1989), maka dari hal tersebut 

dapat menggambarkan bahwa gel yang berbasis Na-CMC cocok digunakan 

sebagai basis obat penyembuhan luka. 

b. Monografi Bahan Pembentuk Gel 

1) Na-CMC  

Na-CMC (Carboxymethylcellulose Sodium) digunakan sebagai basis gel 

pada konsentrasi 3-6%. Senyawa glikol biasanya ditambahkan ke dalam formulasi 

untuk menahan kelembaban gel. Larutan Na-CMC stabil pada pH 2-10 (Hooton, 

2009). Derivat selulosa sering digunakan karena menghasilkan gel yang bersifat 

netral, viskositas stabil, resisten terhadap pertumbuhan mikroba, dan 

menghasilkan gel yang jernih. Contohnya: Metil selulosa, Na-CMC, HPMC, HPC 

(Lieberman et al., 1989). 

2) Gliserin 

Gliserin merupakan cairan jernih seperti sirup, tidak berwarna, rasa 

manis, berbau khas lemah, bersifat higroskopis dan netral terhadap lakmus. 

Gliserin juga dapat bercampur dengan air dan dengan etanol, tidak larut dalam 

kloroform, dalam eter, dalam minyak lemak dan dalam minyak menguap 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1979). Gliserin digunakan sebagai 
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kosolven, yaitu untuk melarutkan ekstrak kental sehingga dapat diformulasikan 

dalam sediaan (Lachman et al., 1994).  

3) Propilen Glikol 

Propilen glikol berupa larutan bening, tidak berwarna, kental, tidak 

berbau dan berasa manis, sedikit tajam seperti gliserin (Kibbe, 2004). Kegunaan 

propilen glikol dalam sediaan gel yakni sebagai humektan, penahan lembab, 

meningkatkan kelembutan dan daya sebar sediaan, dan melindungi gel dari 

pengeringan (Weller, 2009). Selain itu juga penambahan propilen glikol pada 

sediaan topikal juga dapat meningkatkan laju difusi (Agoes, G., and Darijanto, 

S.T., 1993), dan memiliki stabilitas yang baik pada pH 3-6 (Allen, 2002). 

3. Luka 

Luka adalah suatu cedera dimana kulit robek, terpotong atau tertusuk. 

Faktor yang disebabkan luka seperti trauma, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, 

sengatan listrik, atau gigitan hewan. Luka dikategorikan dua jenis yaitu luka 

terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka diklasifikasikan berdasarkan obyek 

penyebab luka antara lain yaitu luka insisi, luka laserasi, luka abrasi, luka tusuk, 

luka penetrasi, dan luka tembak, sedangkan luka tertutup dibagi menjadi tiga yaitu 

kontusi, hematoma, dan luka tekan (Pusponegoro et al., 2005). 

a. Jenis Kedalaman Luka 

Berdasarkan kedalaman dan luasnya luka dapat dibagi menjadi 4 jenis 

(Baroroh, 2011): 

1) Stadium 1 

Luka superfisial (Non-Blanching Erithema): yaitu luka yang terjadi pada 

lapisan epidermis kulit. 
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2) Stadium 2 

Luka partial thickness: yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan 

epidermis dan bagian atas dari dermis. Merupakan luka superficial dan adanya 

tanda klinis seperti abrasi, blister atau lubang yang dangkal. 

3) Stadium 3 

Luka full thickness: yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan 

atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah tetapi tidak 

melewati jaringan yang mendasarinya. Lukanya sampai pada lapisan epidermis, 

dermis dan fasia tetapi tidak mengenai otot. Luka timbul secara klinis sebagai 

suatu lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya. 

4) Stadium 4 

Luka full thickness: yang telah mencapai lapisan otot, tendon dan tulang 

dengan adanya destruksi/kerusakan yang luas. 

b. Fase Penyembuhan Luka 

Menurut Suryadi et al. (2012) Menyatakan bahwa fase penyembuhan 

luka terdiri dari tiga fase yaitu: hemostasis & inflamasi, proliferasi, dan 

remodeling.  

1) Fase Awal (Hemostasis dan Inflamasi) 

Pada luka yang menembus epidermis, akan merusak pembuluh darah 

menyebabkan pendarahan. Untuk mengatasinya terjadilah proses hemostasis. 

Proses ini memerlukan peranan platelet dan fibrin. Pada pembuluh darah normal, 

terdapat produk endotel seperti prostasiklin untuk menghambat pembentukan 

bekuan darah. Ketika pembuluh darah pecah, proses pembekuan dimulai dari 

rangsangan kolagen terhadap platelet. Platelet menempel dengan platelet lainnya 

dimediasi oleh protein fibrinogen dan faktor Von Willebrand. Agregasi platelet 

bersama dengan eritrosit akan menutup kapiler untuk menghentikan pendarahan 

(Lawrence, 2002). 
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2) Fase Intermediate (Proliferasi)  

Pada fase ini terjadi penurunan jumlah sel-sel inflamasi, tanda-tanda 

radang berkurang, munculnya sel fibroblast yang berproliferasi, pembentukan 

pembuluh darah baru, epitelialisasi, dan kontraksi luka (Lawrence, 2002). 

3) Fase Akhir (Remodelling)  

Fase remodelling jaringan parut adalah fase terlama dari proses 

penyembuhan, remodelling akan meningkatkan kekuatan tahanan luka secara 

drastis. Pada fase ini mengadakan proses penggantian jaringan yang baru hingga 

90% dari normal (Lawrence, 2002). 

4. Evaluasi Sediaan Gel 

Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan 

sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan 

tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan (Yunanda, 2009). 

Menurut Afianti and Murrukmihadi (2015) evaluasi sediaan gel biasa 

dilakukan dengan beberapa pengujian sebagai berikut: 

a. Organoleptis  

Tujuan uji organoleptis ini untuk mengetahui tampilan gel yang berupa 

wujud, warna, dan bau sediaan gel. Pengujian ini perlu dilakukan karena  

berkaitan dengan kenyamanan pemakaian sebagai sediaan topikal. 

b. Derajat Keasaman (pH) 

Uji pH bertujuan untuk mengetahui keamanan suatu sediaan, terutama 

sediaan topikal. Idealnya sediaan topikal mempunyai nilai pH yang sama dengan 

pH kulit agar tidak terjadi iritasi pada permukaan kulit. 

c. Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan salah satu uji yang penting dalam 

melakukan formulasi sediaan farmasetika, tujuannya untuk mengetahui apakah 

bahan-bahan dalam formulasi tersebut tercampur merata atau tidak.  

Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat 

adanya partikel kasar. 
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d. Viskositas 

Viskositas merupakan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir, maka 

semakin tinggi viskositas akan semakin besar tahanannya. Pada sediaan dengan 

basis yang sama, semakin tinggi konsentrasi basis gel yang digunakan maka 

semakin besar pula viskositasnya (Lieberman et al., 1989). 

e. Daya Sebar 

Daya sebar gel menunjukkan kemampuan gel untuk menyebar pada 

lokasi pemakaian apabila dioleskan pada kulit. 

E. Landasan Teori 

Ekstrak etanol daun kirinyuh (Eupatorium odoratum L.) memiliki 

aktivitas yang baik terhadap penyembuh luka. Hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Yenti et al. (2011) menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun 

kirinyuh dengan konsentrasi 10% yang diformulasikan dalam sediaan krim, 

memiliki efek penyembuhan luka terbuka yang baik pada mencit putih jantan, 

dibandingkan kontrol positif Povidon iodine 10%, karena dalam ekstrak etanol 

daun kirinyuh mengandung senyawa saponin yang memiliki aktivitas terhadap 

penyembuhan luka terbuka. Demikian juga diharapkan senyawa saponin yang 

terkandung dalam gel ekstrak etanol daun kirinyuh pada penelitian ini memiliki 

aktivitas yang baik terhadap penyembuhan luka terbuka pada kelinci. 

Bentuk sediaan gel banyak digunakan karena gel tersebut bersifat 

transparan, lunak, lembut, mudah dioleskan, dan tidak meninggalkan lapisan 

berminyak pada permukaan kulit (Herdiana, 2007). Variasi konsentrasi ekstrak 

etanol daun kirinyuh juga dapat mempengaruh sifat fisik sediaan gel. Berdasarkan 

penelitian Aponno et al. (2014) menunjukkan hasil pengujian pH pada konsentrasi 

ekstrak daun jambu biji 1% pH sediaan sama dengan 7, konsentrasi 5% pH sama 

dengan 5, dan 7% pH sama dengan 5. Pada penelitian Kumesan et al. (2013) juga 

menunjukkan bahwa pada konsentrasi ekstrak umbi bakung yang semakin tinggi, 

nilai pH dan daya sebar sediaan gel semakin menurun. 
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F. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori, maka hipotesis pada penelitian ini adalah: 

1. Peningkatan konsentrasi ekstrak etanol daun kirinyuh (Eupatorium odoratum 

L.) dapat mempengaruhi terhadap sifat fisik gel dengan menurunkan pH gel, 

daya sebar gel, dan meningkatkan viskositas gel.  

2. Formulasi sediaan gel ekstrak etanol daun kirinyuh memiliki efek 

penyembuhan luka terbuka pada punggung kelinci dengan menunjukkan 

penurunan diameter luka pada punggung kelinci atau peningkatan persentase 

penyembuhan luka. 

 

 

 

 

 

 

 

 


