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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Luka adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari dari kehidupan yang 

diwujudkan sebagai hilangnya atau terputusnya seluler, anatomi, integritas, 

fungsional dan jaringan hidup (Bhat et al., 2007). Faktor yang menyebabkan luka 

seperti trauma, tergores benda tajam, sengatan hewan sampai terjadinya ledakan. 

Proses penyembuhan luka yang terorganisir dengan baik secara biokimiawi yaitu 

yang mengarah ke pertumbuhan dan regenerasi dari jaringan yang terluka secara 

khusus. Penyembuhan luka melibatkan aktivitas jaringan yang rumit dari sel 

darah, sitokin dan faktor pertumbuhan lainnya yang akhirnya mengarah ke 

pemulihan ke kondisi normal (Clark, 1993). Upaya untuk menyembuhkan luka 

tersebut, maka dipilih daun kirinyuh yang mempunyai aktivitas sebagai 

penyembuh luka. 

 Daun kirinyuh termasuk salah satu dari banyak tumbuhan yang masuk ke 

dalam family Asteraceae (Benjamin et al., 1987). Menurut Harborne, (1987) daun 

kirinyuh mengandung banyak senyawa kimia, diantaranya flavanoid, tanin dan 

saponin yang mempunyai aktivitas sebagai antimikroba dan antiseptik yang dapat 

membantu dalam penyembuhan luka.Vital & Rivera, (2009) telah melakukan 

penelitian ekstrak daun kirinyuh terhadap aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Salmonella typhimurium, Bacillus subtillis dan staphylococcus dengan hasil 

keseluruhan positif. Telah dilakukan juga penelitian oleh (Yenti et al., 2011) 

tentang uji penyembuhan luka terhadap mencit putih jantan dengan menggunakan 

ekstrak etanol daun kirinyuh dalam bentuk sediaan krim dengan variasi 

konsentrasi ekstrak daun kirinyuh pada formulasi sediaan krim 2,5%, 5%, 10 %, 

dan pembanding. Dari hasil tersebut diketahui dengan konsentrasi 10% 

menunjukkan penyembuhan yang paling cepat dari povidone iodine 10%. Dengan 

demikian pada peneliian ini mencoba membuat ekstrak daun kirinyuh yang 

diformulasikan ke dalam bentuk sediaan salep. 
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Salep merupakan sediaan semi padat yang mudah dioleskan yang di 

dalamnya terkandung berbagai zat kimia dan berbagai obat, yang umumnya 

digunakan secara topikal pada bagian tubuh kulit yang mengalami gangguan, 

seperti luka, pegal-pegal maupun gatal-gatal (Anief, 2005). Basis salep yang 

digunakan adalah basis salep serap (adeps lanae) yang  bersifat hidrofil yang dapat 

menyerap kelebihan air. Selain itu pemakaian pada kulit dapat merupakan lapisan 

penutup, melunakkan kulit hingga salep dapat dengan mudah untuk dipakai 

(Anief, 1993). 

Maka dari itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui aktivitas daun 

kirinyuh yang dibuat dalam sediaan salep  sebagai penyembuh luka terbuka pada 

kelinci. 

 

B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian diatas, maka dapat 

ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi daun kirinyuh terhadap sifat fisik 

salep? 

2. Apakah sediaan salep ekstrak daun kirinyuh memliki aktifitas sebagai 

penyembuh luka terbuka pada kelinci? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi ekstrak daun kirinyuh dalam sediaan 

salep terhadap sifat fisik salep. 

2. Mengetahui aktifitas salep ekstrak daun kirinyuh untuk menyembuhkan luka 

terbuka pada kelinci.  
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D. Tinjauan Pustaka 

 

1. Tanaman Daun Kirinyuh 

Kirinyuh memiliki nama botani Euphatorium odoratum L. Dengan 

klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Devisi : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Bangsa : Asterales 

Suku  : Asteraceae 

Marga : Chromolaena 

Jenis   : Euphatorium odoratum L. 

     Nama lain  : Siam Weed (Srilarid & Detweerapanich, 2013) 

 Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang tumbuh tegak dan bercabang 

banyak. Tinggi tumbuhan E. odoratum 2-6 m. Diameter batang E. odoratum 

sekitar 2 cm (Heyne, 1987). Daun kirinyuh merupakan daun tunggal saling 

berhadapan, bentuk bulat telur, dengan tepi daun bergerigi, atas dan bawah daun 

runcing, pada permukaan daun terdapat bulu halus, berwarna hijau dengan 

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

bentuk majemuk, tumbuh dibagian atas batang, dengan kelopak berbentuk sekop 

dan mahkota bunga mirip dengan jarum (Departemen Kesehatan, 2006).  

Pengujian kualitatif fitokimia ekstrak etanol daun kirinyuh terhadap 

beberapa senyawa kimia mendapatkan hasil bahwa daun kirinyuh mengandung 

senyawa alkaloid, flavonoid, tannin, seskuiterpenoid (Hadi & Rahardian, 2004). 

2. Metode Maserasi 

Metode maserasi dapat diperoleh dengan beberapa cara, salah satunya 

dengan metode maserasi yang biasa digunakan. Metode maserasi merupakan salah 

satu cara untuk mendapatkan sebuah ekstrak melalui perendaman serbuk dengan 

menggunakan pelarut organik atau air hingga susunan sel melunak dan dapat 

diserap dan dapat menyebabkan zat-zat yang terdapat di dalam serbuk dapat 

terlarut (Ansel, 1989). 



4 

 

 

 

Prinsip yang dilakukan pada maserasi adalah dengan merendam suatu 

serbuk dengan pelarut yang sesuai dalam jangka waktu 3 sampai 5 hari dan 

disimpan pada suhu kamar yang terlindungi dari cahaya matahari. Selama proses 

maserasi terjadi, pelarut yang merendam serbuk masuk menuju dinding sel dari 

tanaman tersebut dan menembus dinding sel. Di dalam sel terjadi perbedaan 

konsentrasi larutan dengan konsentrasi larutan di luar sel, sehingga isi sel pada 

tanaman tersebut akan larut. Di dalam sel dengan konsentrasi tinggi  mengalami 

desakan keluar sel dan pelarut dengan konsentrasi rendah akan mengisi larutan 

yang terdesak keluar. Kejadian seperti itu akan terus terjadi hingga adanya 

keseimbangan larutan, yaitu larutan di dalam sel dan larutan di luar sel (Ansel, 

1989). 

Pemilihan dengan metode maserasi karena maserasi mempunyai 

beberapa keuntungan dibandingkan dengan menggunakan metode lainnya, antara 

lain sederhananya alat dan prosedur yang digunakan. Pada metode maserasi bahan 

alam tidak mengalami peruraian, karena pengguanaan metode maserasi tanpa  

menggunakan pemanasan, sehingga hasil senyawa yang diekstraksi dalam jumlah 

banyak, namun perlu juga diperhatikan senyawa-senyawa kelarutan terbatas 

dengan pelarutnya ketika berada dalam suhu ruang. 

Kerugian dari metode maserasi antara lain memerlukan waktu yang lama 

karena pengerjaannya lama dan hasil penyarian kurang baik. Maserasi merupakan 

suatu metode yang prinsipnya tergantung pada pencapaian konsentrasi pada 

keseimbangan (Lestari et al.,  2014). 

 

3. Sediaan Salep 

Sediaan salep merupakan sediaan lembek yang mudah dioleskan yang di 

dalamnya terkandung berbagai zat kimia dan berbagai obat, yang umumnya 

digunakan secara topikal pada bagian tubuh kulit yang mengalami gangguan, 

seperti luka, pegal-pegal maupun gatal-gatal (Anief, 2005). Salep yang baik 

seharusnya memenuhi ketentuan kualitas dasar salep sebagai berikut : 
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a. Stabil, selama pemakaian dan penyimpanan sediaan salep haruslah stabil, 

karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, inkompatibilitas, suhu 

kamar dan juga kelembaban. 

b. Lunak, karena digunakan dipermukaan kulit, maka salep haruslah dalam 

keadaan lunak agar mudah dioleskan ketika dipakai pada kulit. 

c. Mudah dipakai, agar dapat dengan mudah digunakan pada kulit, maka salep 

dibuat dengan konsistensinya tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu encer 

dan juga mudah dihilangkan dari kulit. 

d.  Dasar salep yang cocok, tidak boleh menghambat kerja obat yang ada pada 

sediaan salep, tidak menimbulkan efek samping yang tidak dikehendaki seperti 

iritasi pada kulit, kemerahan dan juga harus digunakan dasar salep yang mudah 

untuk melepaskan kandungan obat yang ada dalam sediaan  

e.  Terdistribusi obat, obat harus terbentuk homogen sehingga ketika dioleskan 

akan mampu menghasilkan efek penyembuhan yang merata (Anief, 1993). 

 

4. Uji Farmakologi Luka pada Kelinci 

Hewan uji yang digunakan yaitu kelinci (Oryctolagus cuniculus) jenis 

lokal, sehat, berat badan 1,5 - 2,5 kg sebanyak 6 ekor kelinci. Induksi luka pada 

punggung kelinci dengan cara: kelinci dicukur bulunya pada daerah punggung 

kelinci dicukur, kemudian dianastesi menggunakan anastesi lokal, yaitu etil 

klorida spray dan dibuat berbentuk lingkaran dengan diameter ± 2 cm (Armstrong 

et al., 1990). 

 

5. Penyembuhan luka 

Proses penyembuhan luka yang normal melibatkan ketelitian dalam 

mengatur aktifitas seluler. Aktifitas ini memberikan pendasaran untuk mekanisme 

perbaikan luka termasuk: sintesis ekstraseluler matriks, angiogenesis, kontraksi 

luka dan epitelisasi. Mekanisme ini terjadi untuk derajat yang berbeda selama 

empat jenis penyembuhan. Penyembuhan primer terjadi ketika luka ditutup 

beberapa jam setelah luka dibuat. Penyembuhan primer yang tertunda terjadi 

ketika luka sengaja dibiarkan terbuka, untuk beberapa interval sebelum 
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penutupan. Penyembuhan sekunder terjadi pada luka yang tersisa untuk 

menyembuhkan dengan atau tanpa terapi topikal dan proses ini berlangsung 

sampai luka tertutup oleh kontraksi dan epitelisasi. Pada akhirnya jaringan parsial 

menebal atau luka yang melibatkan epidermis dan bagian dari dermis sembuh 

dengan epitelisasi (Hess et al., 2003). 

 

E. Landasan Teori 

 

Menurut Vital & Rivera (2009), dalam pengobatan tradisional, rebusan 

daun kirinyuh telah banyak digunakan dalam kalangan masyarakat sebagai obat 

batuk. Telah dilakukan juga penelitian mengenai ekstrak etanol daun kirinyuh 

yang diformulasikan dalam sediaan krim untuk mengetahui efek penyembuhan 

luka pada mencit putih jantan. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti 

memaparkan bahwasannya ekstrak etanol daun kirinyuh dengan konsentrasi 10% 

menunjukkan hasil penyembuhan luka yang lebih cepat dibanding kontrol positif 

povidon iodine 10% (Yenti et al., 2011). 

 

F. Hipotesis 

 

1. Variasi konsentrasi daun kirinyuh mempengaruhi sifat fisik sediaan salep 

dengan meningkatkan viskositas salep, daya lekat salep dan menurunkan daya 

sebar salep. 

2. Sediaan salep ekstrak daun kirinyuh mempunyai aktifitas dalam 

menyembuhkan luka pada kelinci dengan konsentrasi ekstrak daun kirinyuh 

10% menunjukan efek penyembuhan luka yang paling cepat.  

 

 

 

 

 


