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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Luka merupakan cedera atau kerusakan, yang biasanya terbatas pada cedera 

yang disebabkan oleh tindakan-tindakan fisik dengan terputusnya kontinuitas 

normal suatu struktur (Dorland, 2014). Luka sendiri sering dialami oleh setiap 

manusia pada saat melakukan berbagai aktifitas. 

Penyembuhan luka adalah salah satu proses transisi yang paling kompleks 

dalam fisiologi manusia. Rangkaian reaksi kompleks dan interaksi antar sel dan 

mediator terjadi pada proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka  terdiri 

dari tiga fase, yaitu: hemostasis dan peradangan, proliferasi atau fibroplasia, dan 

remodeling. Pada penyembuhan luka terdapat mediator inflamasi yang berperan. 

Mediator inflamasi yang terlibat dalam penyembuhan luka terdiri dari: 1) 

eicosanoid; 2) sitokin; 3) nitrat oksida; dan 4) faktor pertumbuhan (Prasetyono 

2009; Oryan, 2016). 

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat biasanya menggunakan antiseptik 

dan antibiotik untuk mempercepat penyembuhan luka. Namun tidak jarang 

masyarakat memilih menggunakan bahan alam yang dipercaya memiliki efek 

samping minimal dalam penyembuhan luka seperti madu, kunyit, bawang putih, 

lidah buaya, dll. 

Lidah buaya (Aloe Vera) merupakan salah satu dari sepuluh jenis tanaman 

terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman 

obat dan bahan baku industri. Di negara maju, seperti Amerika, Australia, dan 

negara-negara di Eropa, lidah buaya telah dimanfaatkan sebagai bahan baku 

industri makanan dan minuman kesehatan (Furnawanthi, 2007). Menurut 

Mahandaru (2012), aloe vera memiliki efek melembabkan, anti inflamasi, 

merangsang growth factor, dan fibroblas. Fibroblas adalah komponen penting pada 

kulit. Fibroblas tidak hanya memproduksi dan mengatur matriks ekstraselular 

dermis tetapi juga berkomunikasi dengan sel lainnya, mengendalikan peran penting 
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dalam mengatur fisiologi kulit. Sel lain yang terlibat ialah sel epidermis, vascular, 

dan neural (Sorrell 2004).  

Namun jika pemberian substansi bahan alam melampaui batas toksisitas 

dari sel fibroblas maka akan mempengaruhi viabilitas sel yaitu akan mempengaruhi 

jumlah sel yang sehat. Pada beberapa contoh, efek toksik di mediasi oleh gangguan 

ataumodulasi dari Ca2+ seluler atau peningkatan oksigen reaktif pada mitokondria. 

Dosis yang menyebabkan kematian sel biasanya tinggi (Orrenius, 2011). 

Dalam Islam pengobatan yang disyariatkan adalah pengobatan yang bisa 

diteliti secara ilmiah. Pengobatan dalam Islam tidak boleh berbau syirik (pergi ke 

dukun, kuburan, dsb) (Muhadi, 2012). Metode pengobatan dalam Islam yang 

terkenal sampai kini adalah al-thibb-annabawy (Pengobatan cara Nabi Muhammad 

Saw) (Dalil, 2016). Ada tiga metode pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah 

SAW., yaitu metode Ilahiah, metode ilmiah, dan metode alamiah (Khairunnisa, 

2016). 

Metode alamiah yaitu metode yang menggunakan herbal atau tanaman obat 

sebagai pengobatan. Salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah Saw adalah madu 

(Khairunnisa, 2016). Bahan alami lainnya adalah berasal dari hewan, buah-buahan, 

tanaman, dll . Salah satu tanaman yang dapat digunakan adalah lidah buaya (aloe 

vera). Dalam Islam lidah buaya telah digunakan sahabat Nabi sebagai obat untuk 

membalut mata yang sakit berdasarkan yang dilakukan Rasulullah Saw. Lidah 

buaya memiliki efek yang baik dalam pengobatan dalam Islam. Dimana dalam 

Islam berobat termasuk salah satu tujuan syariat Islam yaitu memelihara jiwa (Hifzh 

al-Nafs). 

Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 

lidah buaya terdahap viabilitas sel fibroblas dalam proses penyembuhan luka dan 

bagaimana pandangannya dalam Islam. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penyembuhan luka adalah salah satu proses transisi yang paling kompleks 

dalam fisiologi manusia yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah sel fibroblas. 

Dimana dalam penyembuhan luka akan didapatkan sel yang hidup dan sel yang 
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mati. Diduga ekstrak lidah buaya mampu meningkatkan viabilitas sel kultur 

fibroblas. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1.3.1 Apakah ekstrak lidah buaya dapat mempengaruhi terhadap viabilitas sel 

fibroblas dalam proses penyembuhan luka? 

1.3.2 Bagaimanakah pandangan Islam tentang tanaman obat yaitu lidah buaya 

terhadap penyembuhan luka? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Mengkaji pengaruh ekstrak lidah buaya terhadap proses penyembuhan luka. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1.4.2.1. Mengkaji pengaruh ekstrak lidah buaya terhadap viabilitas sel kultur 

fibroblas pada proses penyembuhan luka. 

1.4.2.2. Mengkaji pengaruh ekstrak lidah buaya terhadap viabilitas sel kultur 

fibrolas terhadap proses penyembuhan luka berdasarkan tinjauan Islam 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan bagi peneliti. Selain itu, peneliti dapat membuktikan bahwa 

bahan alam seperti lidah buaya berpengaruh dalam proses penyembuhan 

luka.  

1.5.2. Manfaat Bagi Fakultas Kedokteran YARSI 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, 

bahan, dan referensi untuk bahan penelitian selanjutnya. 

1.5.3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Penggunaan lidah buaya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pilihan 

dalam penyembuhan luka, karena bahan alam tersebut mudah ditemukan dan 

harganya terjangkau.  


