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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Luka yaitu rusaknya jaringan pada kulit yang disebabkan karena benturan 

benda tumpul, goresan benda tajam, air panas, bahan kimia, terbakar, tersengat 

listrik atau petir. Luka pada umumnya dapat sembuh dengan sendirinya tetapi 

dengan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan luka yang dilakukan 

perawatan, tujuan dilakukan perawatan luka yaitu untuk mencegah bakteri dan 

kuman penyebab infeksi, mencegah luka agar tidak semakin parah dan 

menghentikan perdarahan (Purnama dkk, 2017). 

Perawatan luka dapat dilakukan dengan menggunakan bahan alam, bahan 

alam sejak dahulu sudah digunakan sebagai obat-obatan untuk penyembuhan 

berbagai macam penyakit. Penggunaan bahan alam juga dapat meminimalisir efek 

samping yang ditimbulkan akibat penggunaan obat kimia serta dapat menghemat 

biaya (Suarsana dkk., 2015). 

Menurut penelitian yang sudah pernah dilakukan, daun belimbing wuluh 

(Averrhoa blimbi L.) mempunyai kandungan zat berkhasiat flavonoid, saponin, 

terpenoid, dan tanin. Flavonoid dapat berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, 

melancarkan peredaran darah, mencegah penyumbatan pembuluh darah, 

mengurangi rasa sakit dan dapat mempercepat penyembuhan luka. Saponin di 

dalam daun belimbing wuluh mempunyai fungsi sebagai antiseptik yang dapat 

membunuh mikroorganisme atau kuman yang tumbuh pada luka dan dapat 
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mempercepat proses re-epitelisasi, sehingga proses penyembuhan luka semakin 

cepat. Tanin berfungsi sebagai adstringen yang dapat mengecilkan pori-pori kulit 

(Kusumawardhani dkk, 2015). Salah satu sediaan yang dapat digunakan untuk 

obat bahan alam  atau obat tradisional yaitu gel. Gel merupakan suatu sediaan 

semi padat yang terdiri dari molekul organik yang besar atau partikel anorganik 

yang kecil dan terpenetrasi oleh suatu cairan (Depkes, 2020). Menurut penelitian 

Wardiah (2015), sediaan gel lebih stabil dibandingkan dengan sediaan semi padat 

lainnya. Dalam penelitian ini, ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa blimbi L.) 

dibuat menjadi bentuk sediaan gel agar mempermudah dalam pemakaian topikal 

pada kulit sehingga mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar, penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan kecepatan penyembuhan luka pada 

kelinci dengan menggunakan ekstrak dan sediaan gel daun belimbing wuluh. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Apakah ekstrak dan sediaan gel daun belimbing wuluh (Averrhoa blimbi L.) 

berpengaruh dalam penyembuhan luka pada kelinci? 

2. Apakah ekstrak atau sediaan gel daun belimbing wuluh (Averrhoa blimbi L.) 

yang lebih efektif terhadap penyembuhan luka pada kelinci? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak dan sediaan gel daun belimbing 

wuluh (Averrhoa blimbi L.) dalam penyembuhan luka pada kelinci. 
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2. Mengetahui efek perbandingan ekstrak dan sediaan gel daun belimbing wuluh 

(Averrhoa blimbi L.) terhadap penyembuhan luka pada kelinci. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Memberi informasi kepada masyarakat terhadap kegunaan daun belimbing 

wuluh (Averrhoa blimbi L.) yang dapat digunakan sebagai penyembuhan 

luka. 

2. Manfaat yang didapat untuk peneliti yaitu mengetahui perbandingan gel atau 

ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa blimbi L.) yang lebih efektif dalam 

penyembuhan luka. 

3. Untuk pengembangan belimbing wuluh (Averrhoa blimbi L.) sebagai 

fitofarmaka. 


