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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan resiko, salah 

satunya adalah luka. Luka yang dialami oleh individu ini bervariasi dari yang 

ringan hingga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Luka dapat diartikan 

sebagai suatu cedera yang merusak kulit dan jaringan tubuh lainnya. Luka dapat  

didefinisikan sebagai gangguan dalam kontinuitas lapisan epitel kulit atau 

mukosa. Cedera, karena operasi atau kecelakaan, hasil dalam kerusakan jaringan, 

gangguan pembuluh darah dan hipoksia (Nuraini, 2018). 

Semua luka mengalami langkah-langkah dasar perbaikan luka yang sama. 

Luka akut berlangsung dalam proses reparasi yang teratur untuk memulihkan 

kembali struktur dan fungsi ke semula. Luka kronik sebaliknya, tidak melanjutkan 

ke proses integritas fungsional terhenti pada fase inflamasi sebagai akibat dari 

penyebab dan tidak berlanjut ke penutupan luka (Townsend et al., 2018). 

Penyebab utama luka akut adalah cedera mekanikal karena faktor eksternal, 

dimana terjadi kontak antara kulit dengan permukaan yang keras atau tajam, luka 

tembak dan luka pasca operasi. Salah satu penyebab luka kronik adalah kegagalan 

pemulihan karena kondisi patologis salah satunya adalah kaki diabetes melitus 

(Ferreira, 2006). 

 Penyembuhan luka adalah respons fisiologis terhadap cedera jaringan dan 

interaksi kompleks dari sel-sel yang menghasilkan pelapisan ulang, dan 

rekonstruksi jaringan (Simon, 2018). Selama perbaikan dan penyembuhan luka, 

pembentukan jaringan granulasi diperlakukan untuk memungkinkan sel 

epidermis bermigrasi pada lokasi luka untuk menutup daerah yang cedera. 

Manajemen penyembuhan luka merupakan penanganan yang memiliki relevansi 

yang cukup besar pada kulit dan merupakan suatu fokus khusus yang diatur oleh 

senyawa alami (Ranzato et al., 2013). 

 Fibroblas adalah sel yang mensintesis dan mengintegrasikan protein 

struktural seperti kolagen dan elastin ke dalam matriks ekstraseluler dari sebagian 
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besar jaringan mesenkim (Kalluri R, 2006). Populasi fibroblas berbeda antara 

jaringan manusia, dengan perubahan yang signifikan bahkan terlihat dalam jenis 

jaringan tertentu. Dalam dermis kulit misalnya, lapisan dermal menjadi tuan 

rumah beragam subpopulasi fibroblas dengan kedua morfologi dan fungsi 

fisiologis yang unik (Tracy et al., 2016). Kehadiran subpopulasi fibroblas berbeda 

dalam dermis manusia berpotensi menarik perhatian, selain respon terhadap luka 

fibroblast memainkan peran dalam penyakit radang, fibrosis, dan penuaan kulit 

(David et al., 2012).  

 Pengobatan tradisional di Indonesia merupakan bagian dari budaya bangsa 

dan banyak dimanfaatkan masyarakat seja berabad-abad yang lalu. Bahan yang 

mudah didapapt dan biaya yang murah menjadikan pengobatan tradisional sering 

digunakan (Sari, 2006). Organisasi kesehatan dunia (WHO) mendefinisikan obat 

tradisional sebagai praktik kesehatan, pendekatan, pengetahuan, dan keyakinan 

menggabungkan tanaman hewan dan obat-obatan berbasis mineral, terapi 

spiritual, teknik manual dan latihan. Diterapkan tunggal atau dalam kombinasi 

untuk mengobati, mendiagnosa, dan mencegah penyakit atau mempertahankan 

kesehatan (WHO, 2013).  

 Masyarakat terpencil mayoritas tidak tergantung penuh pada obat paten 

karena faktor geografis yang tidak memungkinkan, sehingga penyembuhan luka 

sayat secara tradisional diwarisi turun temurun membudaya. Pada masyarakat 

modern, masalah ketidakstabilan ekonomi dan ketergantungan impor bahan baku 

obat ke Indonesia menyebabkan harga obat-obatan buatan pabrik semakin mahal 

dan tidak terjangkau masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi bawah. 

Fenomena kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan di zaman sekarang 

mendorong usaha pengembangan penelitian bahan alam terhadap perawatan luka 

dengan meminimalkan efek yang merugikan tubuh sehingga bahan alam dapat 

dipercaya berkhasiat dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk 

pengobatan. 

 Daun dan akar Ageratum conyzoides L (bandotan) diketahui mengandung 

senyawa alkaloid, flavonoid, β-sitosterol, tanin, saponin, serta senyawa lain yang 

memiliki fungsi farmakologi. Akar dan daun tanaman ini digunakan sebagai obat 
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luka, antioksidan, antitumor, antimikroba, antiinflamasi. Secara tradisional daun 

tanaman digunakan sebagai penyembuh luka, antiinflamasi, antimikroba, dan 

antioksidan (Okunade, 2002). Oleh karena itu penelitian mengenai peran ekstrak 

daun bandotan terhadap proses migrasi sel fibroblas diperlukan sebagai model 

pengembangan terapi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat 

memanfaatkan kekayaan alam ini yang mudah dan terjangkau untuk diperoleh. 

 Dalam penelitian ini digunakan ekstrak daun bandotan untuk mengetahui 

peningkatan migrasi sel fibroblas dalam penyembuhan luka. Dalam hal ini 

dilakukan penelitian untuk dijadikan sebagai perkembangan ilmu penelitian. 

Karena hakikatnya salah satu tugas manusia di muka bumi ini adalah untuk 

mempelajari, mengamati, memahami, dan merenungkan segala kejadian di alam 

semesta. Sesuai dengan ayat al-qur’an di atas, sudah jelas bahwa Allah akan 

meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, baik itu ilmu pengetahuan 

maupun ilmu agama. Digunakan preputium sebagai media alternatif untuk dapat 

diisolasi dan diperoleh sel HDF pada bagian dermisnya, sehingga dapat 

mengetahhui khasiat ekstrak daun bandotan yang dapat menunjang penyembuhan 

luka pada kulit. Hal itu dilakukan agar di masa mendatang didapatkan terapi 

alternatif dalam penyembuhan luka kulit yaitu dengan menggunakan ekstrak daun 

bandotan sebagai bahan terapinya. Karena pada hakikatnya manusia diwajibkan 

untuk menjaga dan melestarikan apa yang ada di muka bumi ini, termasuk 

menjaga kelangsungan hidup umat manusia lain dan bersedia untuk saling tolong 

menolong antar sesama muslim. Dengan begitu terciptalah tujuan hukum islam 

atau maqashid syari’ah salah satunya adalah menjaga nyawa atau (hifdz al-nafs) 

dengan cara berobat menggunakan ekstrak daun bandotan untuk penyembuhan 

luka. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas, salah satu sel yang berperan dalam 

penyembuhan luka salah satunya adalah fibroblas. Untuk mendapatkan hasil 

migrasi sel yang optimal dibutuhkan bahan yang penting untuk perpindahan sel, 

salah satunya adalah daun bandotan. Daun dan akar tumbuhan ini diharapkan 



4 
 

dapat meningkatkan migrasi sel fibroblast untuk membantu proses penyembuhan 

luka. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian  

   1. Bagaimana peran ekstrak daun bandotanterhadap   peningkatan migrasi sel 

fibroblas untuk penyembuhan luka ? 

              2. Bagaimana pandangan Islam mengenai pemanfaatan daun bandotan  

sebagai terapi alternatif penyembuhan luka ? 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

     1.4.1 Tujuan Umum  

          Mengetahui efek pemberian ekstrak daun bandotan untuk penyembuhan luka 

dilihat dari aspek kedokteran dan Islam.  

 

     1.4.2 Tujuan Khusus  

 1. Mengetahui peran ekstrak etanol daun bandotan terhadap peningkatan  

              migrasi sel fibroblas untuk penyembuhan luka. 

 2. Mengetahui pandangan Islam mengenai pemanfaatan daun bandotan 

sebagai terapi alternatif penyembuhan luka.  

 

1.5. Manfaat Penelitian  

     1.5.1 Manfaat bagi peneliti  

              1. Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang herbal 

            2. Mengetahui aktivitas ekstrak daun bandotan terhadap peningkatan migrasi  

                 sel fibroblas untuk penyembuhan luka. 

         3. Mengetahui pandangan islam mengenai pemanfaatan daun bandotan  

sebagai terapi alternative penyembuhan luka. 

         4. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pembanding   

untuk  penelitian selanjutnya. 
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    1.5.2 Manfaat Bagi Institusi  

 Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pustaka dan literatur bagi Fakultas 

Kedokteran Universitas YARSI.  

 

1.5.3 Manfaat Bagi Masyarakat  

 Hasil penelitian dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang 

manfaat penggunaan obat herbal untuk penyembuhan luka. 

 

 


