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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Luka Sayatan  

 Luka adalah suatu cedera dimana kulit robek, terpotong, tertusuk, atau trauma benda 

tumpul yang menyebabkan kontusi. Luka dikategorikan dua jenis yaitu luka terbuka dan 

tertutup. Luka terbuka diklasifikasikan berdasarkan obyek penyebab luka antara lain: luka 

insisi, luka laserasi, luka abrasi, luka tusuk, luka penetrasi, dan luka tembak. Luka tertutup 

dibagi menjadi tiga: kontusi, hematoma dan luka tekan. Luka tertutup memiliki bahaya 

yang sama dengan luka terbuka.
1,3 

 Luka insisi (sayatan) merupakan trauma yang disebabkan benda tajam sehingga 

jaringan mengalami kerusakan. Derajat kedalaman suatu luka sayat pada kulit dapat di 

golongkan menjadi
15

 : 

a. Stadium I 

Pada stadium I kulit masih intak akan tetapi terjadi perubahan pada temperatur 

kuit, konsistensi jaringan, sensasi dan warna kulit disekitar luka. 

b. Stadium II 

Luka pada kuit menyebabkan hilangnya bagian epidermis dan sebagian dermis. 
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c. Stadium III 

Luka pada kulit menyebabkan seluruh epidermis dan dermis menghilangkan 

tetapi tidak sampai fascia. 

d. Stadium IV 

Luka mengenai seluruh jaringan kulit dan jaringan dibawah kulit. Terlihat 

banyak kerusakan jaringan serta didapati adanya nekrosis jaringan. 

2.2  Penyembuhan Luka 

  Penyembuhan luka merupakan sebuah proses transisi yang merupakan salah satu 

proses paling kompleks dalam fisiologi manusia yang melibatkan serangkaian reaksi dan 

interaksi kompleks antara sel dan mediator.
15

 Penggabungan respons vaskuler, aktivitas 

seluler dan terbentuknya bahan kimia sebagai substansi mediator di daerah luka merupakan 

komponen yang saling terkait pada proses penyembuhan luka.  Pada umumnya proses 

penyembuhan luka terdiri atas tiga mekanisme, satu dari tiga mekanisme tersebut dapat 

lebih dominan.
7
 Mekanisme proses penyembuhan luka tersebut adalah kontraksi, 

epitelialisasi dan deposisi jaringan ikat. Sebagai contoh, kontraksi merupakan mekanisme 

penyembuhan luka yang dominan pada kasus-kasus amputasi. Epitelialisasi lebih dominan 

pada penyembuhan abrasi, dan deposisi jarangan ikat lebih dominan pada penutupan luka 

laserasi dengan jahitan.
16 

. Dalam merespon luka tersebut, tubuh memiliki fungsi fisiologis penyembuhan luka. 

Proses penyembuhan ini terdiri dari fase awal, intermediate dan fase lanjut. Masing–masing 

fase memiliki proses biologis dan peranan sel yang berbeda.
7
 Pada fase awal, terjadi 

hemostasis dimana pembuluh darah yang terputus pada luka akan dihentikan dengan 
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terjadinya reaksi vasokonstriksi untuk memulihkan aliran darah serta inflamasi untuk 

membuang jaringan rusak dan mencegah infeksi bakteri. Pada fase intermediet, terjadi 

proliferasi sel mesenkim, epitelialisasi dan angiogenesis. Selain itu terjadi pula kontraksi 

luka dan sintesis kolagen pada fase ini. Sedangkan untuk fase akhir, terjadi pembentukan 

luka / remodeling.
17 

2.2.1  Fase Penyembuhan Luka 

a.  Fase Inflamasi 

Fase inflamasi adalah adanya respons vaskuler dan seluler yang terjadi 

akibat perlukaan yang terjadi pada jaringan lunak. Tujuan yang hendak dicapai 

adalah  menghentikan perdarahan dan membersihkan area luka dari benda asing, 

sel-sel mati dan bakteri untuk mempersiapkan dimulainya proses penyembuhan.
18

 

Pada awal fase ini, kerusakan pembuluh darah akan menyebabkan keluarnya 

platelet yang berfungsi hemostasis. Platelet akan menutupi vaskuler yang terbuka 

(clot) yang mengakibatkan pembuluh darah kapiler vasokonstriksi, selanjutnya 

terjadi penempelan endotel yang  yang akan menutup pembuluh darah.
7 

Periode ini hanya berlangsung 5-10 menit, dan setelah itu akan terjadi 

vasodilatasi kapiler stimulasi saraf sensoris (local sensoris nerve ending), local 

reflex action, dan adanya substansi vasodilator: histamin, serotonin dan sitokins. 

Histamin kecuali menyebabkan vasodilatasi juga mengakibatkan meningkatnya 

permeabilitas vena, sehingga cairan plasma darah keluar dari pembuluh darah dan 

masuk ke daerah luka dan secara klinis terjadi edema jaringan dan keadaan lokal 

lingkungan tersebut asidosis.
16 
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Eksudasi ini juga mengakibatkan migrasi sel lekosit (terutama netrofil) ke ekstra 

vaskuler. Fungsi netrofil adalah melakukan fagositosis benda asing dan bakteri di 

daerah luka selama 3 hari dan kemudian akan digantikan oleh sel makrofag yang 

berperan lebih besar jika dibanding dengan netrofil pada proses penyembuhan 

luka.
19 

 Fungsi makrofag disamping fagositosis adalah: 

a.       Sintesa kolagen 

b.      Pembentukan jaringan granulasi bersama-sama dengan fibroblas 

c.       Memproduksi growth factor yang berperan pada re-epitelisasi 

d.      Pembentukan pembuluh kapiler baru atau angiogenesis 

Dengan berhasilnya dicapai luka yang bersih, tidak terdapat infeksi atau 

kuman serta terbentuknya makrofag dan fibroblas, keadaan ini dapat dipakai 

sebagai pedoman/parameter bahwa fase inflamasi ditandai dengan adanya: eritema, 

hangat pada kulit, edema dan rasa sakit yang berlangsung sampai hari ke-3 atau hari 

ke-4.
20 

b.  Fase Proliferasi 

Proses kegiatan seluler yang penting pada fase ini adalah memperbaiki dan 

menyembuhkan luka dan ditandai dengan proliferasi sel. Peran fibroblas sangat 

besar pada proses perbaikan, yaitu bertanggung jawab pada persiapan menghasilkan 

produk struktur protein yang akan digunakan selama proses rekonstruksi jaringan.
16 

Pada jaringan lunak yang normal (tanpa perlukaan), pemaparan sel fibroblas 

sangat jarang dan biasanya bersembunyi di matriks jaringan penunjang. Sesudah 

terjadi luka, fibroblas akan aktif bergerak dari jaringan sekitar luka ke dalam daerah 
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luka, kemudian akan berkembang (proliferasi) serta mengeluarkan beberapa 

substansi (kolagen, elastin, hyaluronic acid, fibronectin dan profeoglycans) yang 

berperan dalam membangun (rekonstruksi) jaringan baru.
17

  

Fungsi kolagen yang lebih spesifik adalah membentuk cikal bakal jaringan 

baru (connective tissue matrix) dan dengan dikeluarkannnya substrat oleh fibroblast, 

memberikan tanda bahwa makrofag, pembuluh darah baru dan juga fibroblas 

sebagai satu kesatuan unit dapat memasuki kawasan luka.
18 

Sejumlah sel dan pembuluh darah baru yang tertanam di dalam jaringan baru 

tersebut disebut sebagai jaringan granulasi, sedangkan proses proliferasi fibroblas 

dengan aktifitas sintetiknya disebut fibroblasia. Respons yang dilakukan fibroblas 

terhadap proses fibroplasia adalah
 
: 

a.       Proliferasi 

b.      Migrasi 

c.       Deposit jaringan matriks 

d.      Kontraksi luka 

Angiogenesis suatu proses pembentukan pembuluh kapiler baru didalam 

luka, mempunyai arti penting pada tahap proliferasi proses penyembuhan luka. 

Kegagalan vaskuler akibat penyakit (diabetes), pengobatan (radiasi) atau obat 

(preparat steroid) mengakibatkan lambatnya proses sembuh karena terbentuknya 

ulkus yang kronis.
21

 Jaringan vaskuler yang melakukan invasi kedalam luka 

merupakan suatu respons untuk memberikan oksigen dan nutrisi yang cukup di 

daerah luka karena biasanya pada daerah luka terdapat keadaan hipoksik dan 
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turunnya tekanan oksigen. Pada fase ini fibroplasia dan angiogenesis merupakan 

proses terintegrasi dan dipengaruhi oleh substansi yang dikeluarkan oleh platelet 

dan makrofag (growth factors).
22 

Proses selanjutnya adalah epitelisasi, dimana fibroblas mengeluarkan 

“keratinocyte growth factor (KGF) yang berperan dalam stimulasi mitosis sel 

epidermal. Keratinisasi akan dimulai dari pinggir luka dan akhirnya membentuk 

barrier yang menutupi permukaan luka. Dengan sintesa kolagen oleh fibroblas, 

pembentukan lapisan dermis ini akan disempurnakan kualitasnya dengan mengatur 

keseimbangan jaringan granulasi dan dermis.
16

 Untuk membantu jaringan baru 

tersebut menutup luka, fibroblas akan merubah strukturnya menjadi myofibroblast 

yang mempunyai kapasitas melakukan kontraksi pada jaringan. Fungsi kontraksi 

akan lebih menonjol pada luka dengan defek luas dibandingkan dengan defek luka 

minimal.
23

 Fase proliferasi akan berakhir jika epitel dermis dan lapisan kolagen 

telah terbentuk, terlihat proses kontraksi dan akan dipercepat oleh berbagai growth 

factor yang dibentuk oleh makrofag dan platelet.
24 

c. Fase Maturasi 

Fase ini dimulai pada minggu ke-3 setelah perlukaan dan berakhir sampai 

kurang lebih 12 bulan. Tujuan dari fase maturasi adalah menyempurnakan 

terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang kuat dan 

bermutu.
16

 Fibroblas sudah mulai meninggalkan jaringan garunalasi, warna 

kemerahan dari jaringan mulai berkurang karena pembuluh mulai regresi dan serat 

fibrin dari kolagen bertambah banyak untuk memperkuat jaringan parut. Kekuatan 
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dari jaringan parut akan mencapai puncaknya pada minggu ke-10 setelah 

perlukaan.
23

 Sintesa kolagen yang telah dimulai sejak fase proliferasi akan 

dilanjutkan pada fase maturasi. Kecuali pembentukan kolagen juga akan terjadi 

pemecahan kolagen oleh enzim kolagenase. Kolagen muda (gelatinous collagen) 

yang terbentuk pada fase proliferasi akan berubah menjadi kolagen yang lebih 

matang, yaitu lebih kuat dan struktur yang lebih baik (proses re-modelling).
24 

Untuk mencapai penyembuhan yang optimal diperlukan keseimbangan 

antara kolagen yang diproduksi dengan yang dipecahkan. Kolagen yang berlebihan 

akan terjadi penebalan jaringan parut atau hipertrophic scar, sebaliknya produksi 

yang berkurang akan menurunkan kekuatan jaringan parut dan luka akan selalu 

terbuka.
6 

Luka dikatakan sembuh jika terjadi kontinuitas lapisan kulit dan kekuatan 

ajringan kulit mampu atau tidak mengganggu untuk melakukan aktivitas yang 

normal.
24 

Meskipun proses penyembuhan luka sama bagi setiap penderita, namun 

outcome atau hasil yang dicapai sangat tergantung dari kondisi biologik masing-

masing individu, lokasi serta luasnya luka. Penderita muda dan sehat akan mencapai 

proses yang cepat dibandingkan dengan kurang gizi, disertai dengan penyakit 

sistemik (diabetes melitus).
25 
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Gambar 1. Fase Penyembuhan Luka 

 

2.2.2  Faktor yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka 

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi proses penyembuhan luka antara 

lain
26

 :  

a. Usia  

Anak dan orang dewasa lebih cepat penyembuhan luka daripada orang tua. 

Orang tua lebih sering terkena penyakit kronis, penurunan fungsi hati yang dapat 

mengganggu sintesis dari faktor pembekuan darah. 

b. Nutrisi 

Penyembuhan menempatkan penambahan pemakaian metabolisme pada 

tubuh. Klien memerlukan diet kaya Protein, Karbonhidrat, Lemak, Vitamin dan 

Miniral (Fe, Zn) Bila kurang nutrisi diperlukan waktu untuk memperbaiki status 

nutrisi setelah pembedahan jika mungkin. Klien yang  gemuk meningkatkan resiko 

infeksi luka dan penyembuhan lama karena supplay darah jaringan adipose tidak 

adekuat . 
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c. Infeksi 

Ada tidaknya infeksi pada luka merupakan penentu dalam percepatan 

penyembuhan luka.  Sumber utama infeksi adalah bakteri. Dengan adanya infeksi 

maka fase-fase dalam penyembuhan luka akan terhambat. 

d. Sirkulasi dan Oksigenasi  

Sejumlah kondisi fisik dapat mempengaruhi penyembuhan luka. Saat 

kondisi fisik lemah atau letih maka oksigenasi dan sirkulasi jaringan sel tidak 

berjalan lancar. Adanya sejumlah besar lemak subkutan dan jaringan lemak yang 

memiliki sedikit pembuluh darah berpengaruh terhadap kelancaran sirkulasi dan 

oksigenisasi jaringan sel. Pada orang gemuk penyembuhan luka lambat karena 

jaringan lemak lebih sulit menyatu, lebih mudah Infeksi dan lama untuk sembuh. 

Aliran darah dapat terganggu pada orang dewasa yang mederita gangguan 

pembuluh darah prifer, hipertensi atau DM. Oksigenasi jaringan menurun pada 

orang yang menderita anemia atau gangguan pernafasan kronik pada perokok. 

e. Keadaan luka 

Kedaan kusus dari luka mempengaruhi kecepatan dan efektifitas 

penyembuhan luka. Beberapa luka dapat gagal untuk menyatu dengan cepat. 

Misalnya luka kotor akan lambat penyembuhannya dibanding dengan  luka bersih
.
  

f. Obat  

Obat anti inflamasi (seperti aspirin dan steroid), heparin dan anti neoplasmik 

mempengaruhi penyembuhan luka. Penggunaan antibiotik yang lama dapat membuat 
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tubuh seseorang rentan terhadap Infeksi luka. Dengan demikian pengobatan luka akan 

berjalan lambat dan membutuhkan waktu yang lebih lama.
9 

2.3   Serabut Kolagen 

Kolagen merupakan material yang mempunyai kekuatan rentang dan struktur yang 

berbentuk serat.
6
 Protein jenis ini banyak terdapat dalam vertebrata tingkat tinggi. Hampir 

sepertiga protein dalam tubuh vertebrata berada sebagai kolagen. Semakin besar hewan, 

semakin besar pula bagian total protein yang merupakan kolagen.
27

 Kolagen juga 

merupakan komponen serat utama dalam tulang, gigi, tulang rawan, lapisan kulit dalam 

(dermis), tendon (urat daging) dan tulang rawan. Bahan dibagian dalam lensa mata dapat 

dikatakan tersusun dari kolagen murni. Kolagen ada dalam semua organ yang menampilkan 

kekuatan dan kekakuan.
6 

Dengan demikian kolagen termasuk sebagai jaringan pengikat.Jaringan pengikat 

berkolagen terdiri dari serat, struktur ini selanjutnya tersusun atas fibril kolagen, yang 

nampak seperti garis melintang. Fibril ini terorganisasi dengan cara yang berbeda-beda, 

tergantung pada fungsi biologi jaringan pengikat itu. Pada urat, fibril kolagen disusun 

dalam untaian paralel yang sating berhubungan silang dan berfungsi untuk menghasilkan 

struktur dengan kekuatan lenting yang amat tinggi tanpa kemampuan meregang. Fibril 

kolagen dapat menyangga sedikitnya 10.000 kali beratnya sendiri, dan dapat dikatakan 

mempunyai kekuatan lenting lebih besar dari penampang silang kawat tembaga dengan 

berat yang sama. Pada kulit fibril kolagen membentuk suatu jaringan tidak teratur, terjalin 

dan amat liat. Kulit hampir seluruhnya merupakan kolagen murni.
27 
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Komea mata mempunyai lapisan fibril kolagen yang terletak pada susunan silang.
28

 

Susunan fibril kolagen pada berbagai jaringan pengikat, jika diamati di bawah mikroskop 

elektron selalu memperlihatkan gari-garis melin-tang yang khas, yang berulang pada selang 

60 sampai 70 nm, tergantung pada sumber kolagen. Selang tersebut agak beragam, protein 

yang amat serupa, dengan beberapa variasi pada strukturnya, tergantung pada . fungsi 

anatomis. Kolagen yang paling umum dikenal mempunyai unit berulang.
29

 

Kolagen merupakan material yang menarik perhatian dalam hal bahwa kolagen 

mempunyai kekuatan rentang, struktur istimewa, dan mengandung hidroksilisin dan 

hidroksiprolin yakni asam-asam amino yang terdapat dalam beberapa protein lain.
30

 Satu 

zat yang diturunkan dari kolagen umum  adalah gelatin. Jika kolagen dididihkan, 

struktumya menjadi . rusak secara permanen dan menghasilkan gelatin. Karena adanya 

sejumlah besar rantai samping yang hidrofil (suku air) dalam gelatin, maka dalam larutan 

air membentuk gel.
31

. 

                  OH      N3H   

  

H3N-CH2-CH-CH2-CH2-CH 

        

       CO2 

      

 (A)     (B) 

 

Gambar 2. Struktur Hidroksilisin ( A ) dan Hidroksiprolin ( B ) 
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2.4 Anatomi Kulit   

2.4.1. Pendahuluan 

Kulit adalah organ yang terletak paling luar dan membatasinya dari 

lingkungan hidup manusia.  Luas kulit orang dewasa 2 m dengan berat kira-kira 

16% berat badan.
32

 Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan 

cermin kesehatan dan kehidupan.  Kulit juga sangat kompleks, elastis dan sensitiv, 

bervariasi pada keadaan iklim, umur, jenis kelamin, ras, dan juga bergantung pada 

lokasi tubuh. Kulit mempunyai berbagai fungsi seperti sebagai perlindung, 

pengantar haba, penyerap, indera perasa, dan fungsi pergetahan.
7 

Demikian pula kulit bervariasi mengenai lembut, tipis dan tebalnya; kulit 

yang elastis dan longgar terdapat pada palpebra, bibir dan preputium, kulit yang 

tebal dan tegang terdapat di telapak kaki dan tangan dewasa.  Kulit yang tipis 

terdapat pada muka, yang berambut kasar terdapat pada kepala.
33

  Pembagian kulit 

secara garis besar tersusun atas tiga lapisan utama yaitu lapisan epidermis, lapisan 

dermis, dan lapisan  subkutis.  Tidak ada garis tegas yang memisahkan dermis dan 

subkutis, subkutis ditandai dengan adanya jaringan ikat longgar dan adanya sel dan 

jaringan lemak.
34 

2.4.2 Lapisan Epidermis 

Lapisan epidermis terdiri atas stratum korneum, stratum lusidum, stratum 

granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale.
7
 Stratum korneum adalah 

lapisan kulit yang paling luar dan terdiri atas beberapa lapisan sel-sel gepeng yang 

mati, tidak berinti, dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin (zat tanduk).  
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Stratum lusidum terdapat langsung di bawah lapisan korneum, merupakan lapisan 

sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma yang berubah menjadi protein yang 

disebut eleidin.  Lapisan tersebut tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki.
35 

Stratum granulosum merupakan 2 atau 3 lapis sel-sel gepeng dengan  

sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti di antaranya.  Butir-butir kasar ini terdiri 

atas keratohialin.  Stratum spinosum terdiri atas beberapa lapis sel yang berbentuk 

poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis.  

Protoplasmanya jernih karena banyak mengandung glikogen, dan inti terletak 

ditengah-tengah.  Sel-sel ini makin dekat ke permukaan makin gepeng bentuknya.
36

 

Di antara sel-sel stratum spinosun terdapat jembatan-jembatan antar sel yang terdiri 

atas protoplasma dan tonofibril atau keratin.  Pelekatan antar jembatan-jembatan ini 

membentuk penebalan bulat kecil yang disebut nodulus Bizzozero.  Di antara sel-sel 

spinosum terdapat pula sel Langerhans.  Sel-sel stratum spinosum mengandung 

banyak glikogen.
37 

Stratum germinativum terdiri atas sel-sel berbentuk kubus yang tersusun 

vertical pada perbatasan dermo-epidermal berbasis seperti pagar (palisade).
34

 

Lapisan ini merupakan lapisan epidermis yang paling bawah. Sel-sel basal ini 

mengalami mitosis dan berfungsi reproduktif.  Lapisan ini terdiri atas dua jenis sel 

yaitu sel-sel yang berbentuk kolumnar dengan protoplasma basofilik inti lonjong 

dan besar, dihubungkan satu dengan lain oleh jembatan antar sel, dan sel pembentuk 

melanin atau clear cell yang merupakan sel-sel berwarna muda, dengan sitoplasma 

basofilik dan inti gelap, dan mengandung butir pigmen (melanosomes).
38 
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2.4.3 Lapisan Dermis  

Lapisan yang terletak dibawah lapisan epidermis adalah lapisan dermis yang 

jauh lebih tebal dari pada epidermis.
7
 Lapisan ini terdiri atas lapisan elastis dan 

fibrosa padat dengan elemen-elemen selular dan folikel rambut.  Secara garis besar 

dibagimenjadi 2 bagian yakni pars papilare yaitu bagian yang menonjol ke 

epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah, dan pars retikulare yaitu 

bagian bawahnya yang menonjol kea rah subkutan, bagian ini terdiri atas serabut-

serabut penunjang misalnya serabut kolagen, elastin dan retikulin.
34

 Dasar lapisan 

ini terdiri atas cairan kental asam hialuronat dan kondroitin sulfat, di bagian ini 

terdapat pula fibroblast, membentuk ikatan yang mengandung hidrksiprolin dan 

hidroksisilin.
39

  Kolagen muda bersifat lentur dengan bertambah umur menjadi 

kurang larut sehingga makin stabil.  Retikulin mirip kolagen muda.  Serabut elastin 

biasanya bergelombang, berbentuk amorf dan mudah mengembang serta lebih 

elastic.
40 

2.4.4 Lapisan Subkutis 

Lapisan subkutis adalah kelanjutan dermis yang terdiri atas jaringan ikat 

longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya.
7
 Sel-sel lemak merupakan sel bulat, besar, 

dengan inti terdesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah.  Sel-sel ini 

membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang lain oleh trabekula yang 

fibrosa.
35

 Lapisan sel-sel lemak disebut panikulus adipose, berfungsi sebagai 

cadangan makanan. Di lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, 

dan getah bening.
41

 Tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama bergantung pada 
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lokasinya.  Di abdomen dapat mencapai ketebalan 3 cm, di daerah kelopak mata dan 

penis sangat sedikit.  Lapisan lemak ini juga merupakan bantalan.
42 

Vaskularisasi di kulit diatur oleh 2 pleksus, yaitu pleksus yang terletak di 

bagian atas dermis (pleksus superficial) dan yang terletak di subkutis (pleksus 

profunda).  Pleksus yang di dermis bagian atas mengadakan anastomosis di papil 

dermis, pleksus yang di subkutis dan di pars retikulare juga mengadakan 

anastomosis, di bagian ini pembuluh darah berukuran lebih besar.  Bergandengan 

dengan pembuluh darah terdapat saluran getah     bening.
43 

 

 

 

Gambar 3. Anatomi Kulit  
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2.5 Daun Binahong 

 2.5.1 Klasifikasi Ilmiah 

Kingdom : Plantae (tumbuhan) 

Sub kingdom : Tracheobionta (berpembuluh) 

Superdivisio : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisio  : Magnoliophyta (berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Subkelas : Hamamelidae     

Ordo  : Caryophyllales 

Familia : Basellaceae 

Genus  : Anredera 

Species : Anredera cordifolia (Tenore) Steenis 

 

 

Gambar 4. Daun Binahong  

 

Binahong atau Anredera cordifolia (Ten.) Steenis merupakan tanaman 

yangmemiliki nama genus Anredera dan tergolong Famili Basellaceae. Binahong 
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adalah tanaman obat dari daratan Tiongkok yang dikenal dengan nama asli dheng 

san chi,  sedangkan di dunia intrnasional binahong dikenal dengan nama hearth leaf 

madeiravine.
13 

Di Indonesia tanaman ini dikenal sebagai gendola yang sering 

digunakan sebagai gapura yang melingkar di atas jalan taman. Tanaman merambat 

ini perlu dikembangkan dan diteliti lebih jauh.Terutama untuk mengungkapkan 

khasiat dari bahan aktif yang dikandungnya. Berbagai pengalaman yang ditemui di 

masyarakat, binahong dapat dimanfaatkan untuk membantu proses penyembuhan 

penyakit-penyakit berat.
44 

 2.5.2 Morfologi Daun Binahong   

Suseno (2013) mendeskripsikan bahwa: “tanaman binahong memiliki batang 

yang lunak, berbentuk silindris, dan saling membelit satu sama lain. Batang 

berwarna merah dan memiliki permukaan yang halus. Jenis bunga pada tanaman 

binahong ini adalah majemuk yang tertata rapi menyerupai tandan dengan tangkai 

yang panjang. Bunga tersebut muncul di ketiak daun.
35

 Daun binahong memiliki 

ciri-ciri seperti: berdaun tunggal, memiliki tangkai yang pendek (subsessile), 

tersusun berseling-seling, daun berwarna hijau, bentuk daun menyerupai jantung 

(cordata), panjang daun 5-10 cm sedangkan lebarnya 3-7 cm, helaian daun tipis 

lemas dengan ujung yang meruncing, memiliki pangkal yang berlekuk 

(emerginatus), tepi rata, permukaan licin, dan bisa dimakan.
45 
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 2.5.3 Khasiat  

Manfaat tanaman ini sangat besar dalam dunia pengobatan,secara empiris 

binahong dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Tanaman dipercaya 

memiliki kandungan antioksidan tinggi dan antivirus. Beberapa penyakit yang dapat 

disembuhkan dengan menggunakan daun  tanaman ini adalah: kerusakan ginjal, 

diabetes, pembengkakan jantung, muntah darah, tifus, stroke, wasir, rhematik, 

pemulihan pasca operasi, pemulihan pasca melahirkan, menyembuhkan segala luka 

dalam dan khitanan, radang usus, melancarkan dan menormalkan peredaran dan 

tekanan darah, sembelit, sesak napas, sariawan berat, pusing-pusing, sakit perut, 

menurunkan panas tinggi, menyuburkan kandungan, maag, asam urat, keputihan, 

pembengkakan hati, meningkatkan vitalitas dan daya tahan.
12 

2.4.4 Metabolit Sekunder 

 Metabolit sekunder adalah suatu zat yang dapat ditemukan dalam setiap 

tanaman. Zat ini yang memiliki banyak manfaat salah satu nya dalam perawatan 

penyembuhan luka. Tanaman binahong diduga memiliki manfaat dalam 

penyembuhan luka karena memilki beberapa metabolit sekunder antara lain : 

1. Saponin 

Saponin adalah senyawa glikosida triterpena dan steroidal yang tersebar 

luas pada tumbuhan tingkat tinggi. Saponin terdiri dari Sapogenin yaitu bagian 

yang bebas dari Glikosida yang disebut juga “Aglycone”. Sapogenin mengikat 

sakarida yang panjangnya bervariasi dari monosakarida hingga mencapai 11 unit 

monosakarida. Yang paling sering panjang sakaridanya antara 2-5 unit.
46

 Apabila 
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sakaridanya monosakarida yang sering dijumpai adalah D-Glukosa dan D-

Galaktosa. Sapogenin (Aglycone) bisa triterpenoid atau steroid. Karena 

Sapogenin yang bersifat lipofilik serta sakarida yang hidrofilik maka Saponin 

bersifat amfifilik (amphiphilic atau surfactant properties). Dengan demikian 

Saponin dapat membentuk busa dan merusak membran sel karena bisa 

membentuk ikatan dengan lipida dari membran sel.
47 

 

Gambar 5. Struktur Saponin  

Salah satu sifat saponin adalah antimikroba, baik triterpen maupun 

steroida. Aktivitas saponin sebagai antimikroba yang dapat mempercepat proses 

penyembuhan luka disebabkan oleh kemampuannya untuk menumbuk 

kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut, dan dengan dinding sel.
13

  

Saponin akan merubah ekspresi TGF-β pada fibroblast. Perubahan 

ekspresi ini berupa peningkatan sensitifitas fibroblast terhadap TGF-β pada 

konsentrasi 10-100 μg/ml. dengan meningkatnya sensitifitas, maka fibriblas 

dapat memproduksi kolagen dengan  jumlah banyak. Namun reseptor TGF-β 

memiliki sifat bifasik. Pada konsentrasi saponin tinggi yaitu 500 μg/ml 
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sensitifitas reseptor TGF-β akan menurun. Akan tetapi efek ini bukan 

merupakan efek toksik.
48 

2. Flavonoid 

Beberapa flavonoid mempunyai sifat anti-inflamasi, anti-hepatotoksik, 

antitumor, anti-mikrobia, dan anti-virus.Namun, kebanyakan flavonoid 

merupakan senyawa antioksidan.
13

 Aktivitas Flavonoid akan membantu dalam 

pengaturan aliran limfatik dan membantu mengatur mikrosirkulasi di sekitar 

luka. Sehingga oedema disekitar luka akan berkurang saat tersedianya sel darah 

merah dan sel darah putih segar ke daerah yang rusak dalam jumlah yang 

cukup.
4
   

 

Gambar 6. Struktur Flavonoid 

Prostaglandin, biosintesis oksida nitrar yang terlibat dalam 

peradangan, isoform of inducibe Nitric Oxide Synthase (iNOS), dan 

siklooksigenase (COX-2) bertanggung jawab untuk produksi sejumlah besar 

mediator.
47

 Pada tingkat molekuler, flavonoid juga dapat menghambat 

sintesis prostaglandin, yang memberikan kontribusi untuk antiinflamsi. 

Sehingga menciptakan lingkungan yang membantu perbaikanan jaringan.
48 
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3. Alkaloid 

Sejumlah alkaloid alami dan turunannya telah dikembangkan sebagai 

obat untuk mengobati berbagai macam penyakit 
12

 . Alkaloid memiliki 

kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme yang diduga adalah dengan cara 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel 

tersebut.
47 

2.6 Daun Pepaya  

 2.6.1 Klasifikasi Ilmiah 

Regnum : Plantae   

Divisi  : Spermatophyta   

Class  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Cistales  

Family  : Caricaceae  

Genus  : Carica 

Species : Carica Papaya L 
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Gambar 7. Daun Pepaya  

 

Pepaya (Carica papaya L.) merupakan tanaman yang berasal dari Amerika 

Tengah.  Pepaya dapat tumbuh dengan baik di daerah yang beriklim tropis.
14 

Tanaman pepaya oleh para pedagang Spanyol disebar luaskan ke berbagai penjuru 

dunia. Negara penghasil pepaya antara lain Costa Rica, Republik Dominika, Puerto 

Riko, dan lain-lain. Brazil, India, dan Indonesia merupakan penghasil pepaya yang 

cukup besar. Tanaman ini perlu dikembangkan dan diteliti lebih jauh.Terutama 

untuk mengungkapkan khasiat dari bahan aktif yang dikandungnya. Berbagai 

pengalaman yang ditemui di masyarakat, pepaya dapat dimanfaatkan untuk 

membantu proses pencernaan.
44 

 2.6.2 Morfologi Daun Pepaya  

Dalimartha dan Hembing (1994) mengatakan bahwa pada tanaman pepaya 

daunnya berkumpul di ujung batang dan ujung percabangan, tangkainya bulat 

silindris, juga berongga, panjang 25-100 cm.
45

  Helaian daun bulat telur dengan 

diameter 25-75 cm, daun berbagi menjari, ujung daun runcing, pangkal berbentuk 
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jantung, warna permukaan atas hijau tua, permukaan bawah warnanya hijau muda, 

tulang daun menonjol di permukaan bawah daun.  Bunga jantan berkumpul dalam 

tandan, mahkota berbentuk terompet, warna bunganya putih kekuningan.  Pepaya 

memiliki bermacam-macam bentuk, warna, dan rasa.  Pepaya muda memiliki biji 

yang berwarna putih sedangkan yang sudah matang berwarna hitam.  Tanaman ini 

dapat berbuah sepanjang tahun dimulai pada umur 6-7 bulan dan mulai berkurang 

setelah berumur 4 tahun.
46 

2.6.3 Khasiat Daun Pepaya 

Daun pepaya ternyata menyimpan manfaat yang hebat.
49

 Oleh para ahli, 

kehebatan daun pepaya dalam melawan berbagai jenis tumor di tubuh ini disebut 

sebagai “sangat mengagumkan”. Para ahli mengatakan, ekstrak pepaya tidak 

memiliki efek toksik pada sel normal sehingga lebih aman daripada terapi kanker 

pada umumnya. Dalam penelitiannya, 10 tipe kultur sel kanker dipajan dengan 

ekstrak daun pepaya untuk kemudian diamati selama 24 jam. Ternyata, pepaya 

memperlambat pertumbuhan sel tumor pada semua jenis tipe kanker. Beberapa 

manfaat daun pepaya  lainnya berupa mempelancar pencernaan, mengurangi nyeri 

haid, jerawat dan menambah nafsu makan.
50 

2.6.4 Metabolit Sekunder 

1. Enzim Papain 

Enzim papain adalah enzim proteolitik yang berperan dalam pemecahan 

jaringan ikat, dan memiliki kapasitas tinggi untuk menghidrolisis protein 

eksoskeleton yaitu dengan cara memutuskan ikatan peptida dalam protein 
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sehingga protein akan menjadi terputus.
50

 Papain membantu mempercepat kerja 

makrofag dengan cara meningkatkan produksi interleukin yang sangat berguna 

untuk proses penyembuhan luka serta menghambat terjadinya infeksi yang 

luas.
48 

 

Gambar 8. Struktur Enzim Papain  

2. Saponin 

Saponin dalam  tanaman  herbal merupakan zat aktif yang dapat membantu 

proses penyembuhan luka. Saponin dalam tanaman papaya ditemukan pada seluruh 

bagian tanaman termasuk pada biji buah papaya.
49

 Saponin adalah senyawa aktif 

permukaan yang kuat yang menimbulkan busa jika dikocok dalam air. Mula-mula 

disebut saponin karena sifatnya yang khas menyerupai sabun.
48

 Saponin adalah 

suatu glikosida yang mungkin ada pada banyak macam tanaman. Saponin memiliki 

kegunaan dalam pengobatan, terutama karena sifatnya yang mempengaruhi absorpsi 

zat aktif secara farmakologi. Beberapa jenis saponin bekerja sebagai antimikroba 

yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka.
51 

Saponin yang bekerja sebagai antimikroba dapat menghambat pertumbuhan 

Staphylococcuc aureus dan Escherichia coli. Kedua bakteri yang banyak terdapat 
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pada kulit ini akan mengeluarkan enzim proteolitik yang akan mencerna serabut 

kolagen kulit yang terpapar. Aktivitas enzim proteolitik ini akan menghasilkan 

jaringan nekrotik yang akan memperburuk kondisi luka. Sehingga saponin dengan 

efek antimikroba akan menciptakan lingkungan yang lebih baik.
52 
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2.7  Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.8 Kerangka Konsep 
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Gambar 9. Kerangka Teori  

Kepadatan serabut kolagen 

Ekstrak daun binahong 

Ekstrak daun pepaya 

Gambar 10. Kerangka Konsep  
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2.9 Hipotesis 

2.9.1 Hipotesis Mayor 

Ekstrak daun binahong, daun pepaya dan campuran keduanya dapat 

mempercepat penyembuhan luka sayatan 

 2.9.2 Hipotesis Minor 

1. Ekstrak daun binahong dapat mempercepat penyembuhan luka sayatan. 

2. Ekstrak  daun pepaya dapat mempercepat penyembuhan luka sayatan. 

3. Campuran ekstrak daun binahong dan daun papaya dapat mempercepat 

penyembuhan luka sayatan. 

 

 

 

 

 

 

 


