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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Luka merupakan keadaan yang sering dialami oleh setiap orang, baik 

dengan tingkat keparahan ringan, sedang atau berat.Luka adalah hilangnya 

atau rusaknya sebagian jaringan tubuh. Keadaan ini dapat disebabkan oleh 

trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan 

listrik atau gigitan hewan (Sjamsuhidajat, 2010). 

Kulit mempunyai fungsi utama sebagai barrier pelindung dari 

lingkungan. Luka pada kulit adalah terdapatnya kerusakan morfologi jaringan 

kulit atau jaringan yang lebih dalam. Penyembuhan luka adalah kembalinya 

integritas kulit menjadi normal dan jaringan yang berada dibawahnya 

(Winarsihet al., 2012). 

Proses penyembuhan luka terjadi pada jaringan yang rusak dapat 

dibagi dalam tiga fase yaitu fase inflamasi, fase proliferasi dan fase maturasi 

yang merupakan pemulihan kembali (remodelling) jaringan (Sjamsuhidajat, 

2010). 

Masyarakat Indonesia banyak menggunakan tanaman obat dalam 

pengobatan tradisional. Tanaman merupakan salah satu sumber bahan baku 

dalam sistem pengobatan tradisional maupun modern. Lebih dari 60% produk 

farmasi berasal dari tanaman (Wientarsih et al., 2012). 

Penggunaan obat pada luka bertujuan untuk mempercepat proses 

penyembuhan. Obat yang digunakan dapat berupa obat modern atau obat 

alami yang dibuat secara tradisional dari tanamandan rempah – rempah. Salah 

satu tanaman yang paling banyak digunakan adalah kunyit (Curcuma 

domestica Val) (Wienarsih,et al2012).  

Kunyit digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, kuliner 

dan kosmetik. Pada pengobatan tradisional, kunyit digunakan sebagai 

antiinflamasi, antiseptic, antiiritansia, anoreksia, obat luka dan gangguan hati 

(Wientarsih et al., 2012). Kunyit(Curcuma domestica Val) mengandung 
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senyawa kurkumin yang dapat mempercepat re – epitelisasi, proliferasi sel, 

dan sintesis kolagen (Wientarsihet al, 2012). 

Berdasarkan studi yang telah dilakukan mengenai evaluasi keamanan 

dari kunyit dan kurkumin diketahui bahwa pada dosis dibawah 100mg/kg BB 

tidak menimbulkan efek toksik, sehingga kunyit dan kurkumin sangat 

potensial untuk digunakan dalam pengobatan (Wientarsih et al.,2012). 

Oleh karena itu, dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Uji Efektivitas Ekstrak Rimpang Kunyit 

(Curcuma domestica Val) dalam Proses Penyembuhan Luka Sayat pada 

Mencit (Mus musculus) Jantan". 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat efek pemberianEkstrak Rimpang Kunyit (Curcuma 

domestica Val) dalam Proses Penyembuhan Luka Sayat pada Mencit (Mus 

musculus) Jantan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efek ekstrak kunyit dalam penyembuhan luka sayat 

pada mencit. 

2. Dapat mengetahui dosis efektif ekstra herba kunyit dalam mempercepat 

penyembuhan luka. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat dipakai untuk membuktikan adanya efek pemberian 

ekstrak rimpang kunyit (Curcuma domestica Val) terhadap penyembuhan 

luka pada mencit (Mus musculus) jantan. 

2. Manfaat Aplikatif 

Apabila terbukti bahwa terdapat efek pemberian ekstrak rimpang kunyit 

(Curcuma domestica Val) terhadap penyembuhan luka, maka diharapkan 

penelitian ini menjadi langkah awal untuk penelitian lebih lanjut. 

E. Penelitian Sebelumnya 

Adapun penelitian yang telah dilakukan adalah : 
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1. Wientarsih et al., 2012 penelitian berjudul “ Aktivitas Salep Ekstrak 

Rimpang Kunyit dalam Proses Penyembuhan Luka pada Mencit 

yang Diinduksi Diabetes”.Pada penelitian ini kelompok yang diberikan 

salep ekstrak rimpang kunyit memiliki hasil yang signifikan dalam proses 

penyembuhan luka pada mencit hiperglikemik. Perbedaan pada 

penelitian sekarang yaitu pada jenis ekstrak rimpang kunyit yang 

menggunakan etanol dan hewan uji yang tidak diberi perlakuan 

hiperglikemik.  

2. Pangemanan et al., 2016 penelitian berjudul “ Uji Daya Hambat 

Ekstrak Rimpang Kunyit (Curcuma longa) terhadap Pertumbuhan 

Bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas sp”. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui daya hambat ekstrak rimpang kunyit pada 

dua bakteri tersebut. Penelitian ini didapatkan hasil bahwa ekstrak 

rimpang kunyit mampu menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. 

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada bagian yang diteliti karena 

melakukan penelitian efek kunyit terhadap penyembuhan luka sayat. 

3. Qomariah, (2014) penelitian berjudul “Efektivitas Salep Ekstrak 

Batang Patah Tulang (Euphorbia tirucalli) pada Penyembuhan Luka 

Sayat Tikus Putih (Rattus novergicus)”. Penelitian ini hasilnya ekstrak 

batang patah tulang terbukti dapat menyembuhkan luka. Perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada variabel bebas yang 

menggunakan ekstrak rimpang kunyit dan hewan uji yang menggunakan 

mencit. 


