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ABSTRAK 

 
Latar Belakang: Luka terjadi karena rusaknya struktur dan fungsi anatomi normal akibat 

proses patologis yang mengenai organ tertentu. Penyembuhan luka yang optimal 

membutuhkan proses kompleks yang menggabungkan peristiwa biologi dan molekuler 

yang mencakup proliferasi sel, diferensiasi, dan angiogenesis. Platelet Rich Plasma (PRP) 

merupakan suatu fraksi plasma darah yang mengandung konsentrasi trombosit 3-5 kali 

diatas normal, yang dibuat dengan cara sentrifugasi whole blood . PRP menurut 

definisinya, memiliki tingkat supra-fisiologis trombosit yang dapat diaktifkan untuk 

menghasilkan konsentrasi factor pertumbuhan yang tinggi. Hal ini dikatakan bahwa PRP 

dapat bertindak secara sinergis untuk mempromosikan proliferasi sel. Islam berbeda 

pendapat dalam hukum penggunaan darah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat 

efek Platelet Rich Plasma terhadap kemampuan proliferasi sel HDF dan ditinjau menurut 

Islam. 

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang dilakukan secara in 

vitro, menggunakan 3 variasi dosis PRP yaitu, 2,5%, 5%, 10%, dan 3 dosis PPP, 2,5%, 

5%, 10% untuk melihat kemampuan proliferasi Human Dermal Fibroblast Cell (HDF 

Cell),kemudian diukur dalam 18 jam dengan uji CCK-8. Absorbansi dihitung 

menggunakan microplate reader dengan panjang gelombang 450 nm, dan dianalisis 

menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. 

Hasil: Pada penelitian ini terlihat bahwa Platelet Rich Plasma dan Platelet Poor Plasma 

2,5%,5%,10% dapat meningkatkan kemampuan proliferasi Sel Human Dermal 

Fibroblast, yaitu proliferasi tertinggi terjadi pada perlakuan PPP dengan dosis 5%, dan 

proliferasi terendah terjadi pada perlakuan PPP dengan dosis 2,5%. Menurut para ulama, 

pemanfaatan darah sebagai pengobatan atau dalam penelitian ini Platelet Rich Plasma 

hukumnya diperbolehkan jika dengan batas yang sesuai, dan dalam keadaan darurat. 

Simpulan: Platelet Rich Plasma dapat meningkatkan kemampuan proliferasi sel HDF 

secara bermakna. Menurut para ulama, pemanfaatan darah sebagai pengobatan atau 

dalam penelitian ini Platelet Rich Plasma hukumnya diperbolehkan jika dengan batas 

yang sesuai, dan dalam keadaan darurat. 
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