
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

 

 

 

2.1 Anatomi dan Histologi Kulit 

 

 

Kulit merupakan organ terbesar yang ada pada tubuh manusia yaitu sekitar 

15% dari total berat badan dewasa. Kulit memiliki berat dua kali lipat 

dibandingkan berat otak, yaitu sekitar 3-5 kg. Kulit terdiri dari dua lapisan 

utama yaitu epidermis dan dermis. Lapisan subkutan yang merupakan lapisam 

di bawah dermis tidak dianggap sebagai bagian dari kulit (Tortora & 

Derrickson, 2009). Lapisan terluar yaitu epidermis, terdiri dari kumpulan sel-

sel spesifik yang dikenal sebagai keratinosit, yang bertugas melakukan sintesis 

keratin. Keratin merupakan protein panjang yang memiliki peran protektif. 

Lapisan kedua disebut dermis. Lapisan tersebut pada dasarnya terdiri dari 

protein struktural fibrilar yang dikenal sebagai kolagen. Dermis terletak diatas 

jaringan subkutan atau disebut sebagai lapisan hipodermis (panniculus) yang 

berisi lobus kecil sel-sel lemak yang dikenal sebagai liposit (Holbrook, 2008). 

Ketebalan lapisan kulit bervariasi, tergantung lokasinya pada tubuh. Kelopak 

mata misalnya, memiliki lapisan tipis epidermis, kurang dari 0,1 mm, 

sedangkan telapak tangan dan telapak kaki memiliki lapisan epidermis yang 

paling tebal, sekitar 1.5 mm (James et al., 2006). 
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1.  Epidermis 

 

Epidermis yang merupakan lapisan terluar kulit yang terdiri lapisan dari 

epitel skuamosa berkeratin berlapis. Epidermis berisi empat jenis sel 

utama, yaitu keratinosit, melanosit, sel langerhans dan sel merkel. 

Keratinosit merupakan sel dengan jumlah terbanyak yaitu sekitar 90% dari 

sel-sel yang ditemukan dalam lapisan ini. Melanosit menyusun sekitar 8% 

dari sel-sel epidermis dan bertanggung jawab untuk memproduksi pigmen 

melanin. Sel langerhans dan sel merkel juga ditemukan dalam epidermis. 

Sel-sel langerhans terlibat dalam respon imun dan sel-sel merkel berperan 

dalam sensasi sentuhan (Ziser, 2005). Epidermis merupakan lapisan 

avaskular (tanpa pembuluh darah) dan bergantung pada pembuluh darah 

pada lapisan dermis untuk proses oksigenasi, penyediaan metabolit dan 

pembuangan limbah metabolik.  

 

Epidermis terdiri dari beberapa lapisan, yaitu: stratum basal (lapisan sel 

germinativum), stratum spinosum (lapisan sel prikel), stratum granulosum 

(lapisan granular), lapisan tanduk (horny layer). Selain itu sebagai 

tambahan, yaitu lapisan lusidum, yaitu lapisan tipis sel yang hanya 

terdapat dalam epidermis tebal. Lapisan ini merupakan transisi dari 

stratum granulosum. Epidermis tipis biasanya tidak memiliki lapisan ini. 

Secara bersama-sama, lapisan spinosum dan lapisan granulosum disebut 

sebagai lapisan malphigi (Kumar & Clark, 2009). Stratum basal 

merupakan lapisan terdalam dari epidermis yang terletak berdekatan 

dengan dermis. Lapisan ini terbagi atas dua penyusun utamanya yaitu sel 
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keratinosit dan non keratinosit, yang melekat pada membran dasar oleh 

hemidesmosom. Keratinosit membelah dan berdiferensiasi, kemudian 

berpindah dari lapisan yang lebih dalam menuju ke permukaan. Sel 

lainnya yang terdapat dalam lapisan ini adalah melanosit yang berfungsi 

menghasilkan pigmen melanin. Sel-sel ini ditandai dengan prosesus 

dendritik yang terbentang di antara keratinosit (Tortora & Derrickson, 

2009). Melanin terakumulasi di melanosom yang kemudian ditransfer ke 

keratinosit di dekatnya, dimana melanin tersebut menetap sebagai butiran 

melanin. Pigmen melanin menyediakan perlindungan terhadap radiasi 

ultraviolet (UV).  

 

Paparan kronis cahaya meningkatkan rasio melanosit terhadap keratinosit, 

sehingga melanosit lebih banyak terdapat di kulit wajah dibandingkan 

dengan punggung dan lebih banyak di  lengan luar dibandingkan dengan 

lengan bagian dalam. Sel-sel Merkel juga ditemukan dalam lapisan basal 

dengan jumlah besar di lokasi peka sentuhan seperti jari dan bibir. Sel 

tersebut berhubungan erat dengan saraf kutaneus dan terlibat dalam 

rangsang sentuhan halus atau rabaan (Casey, 2002). 

 

Sebagaimana sel basal yang terus berdiferensiasi dan kemudian menjadi 

sel yang lebih matur, bergerak ke arah lapisan kulit yang lebih luar dan 

awalnya membentuk lapisan spinosum. Jembatan interselular yang disebut 

desmosom, berperan sebagai penghubung sel pada lapisan ini. Pada 

lapisan ini terdapat pula sel Langerhans yang merupakan sel imun yang 
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aktif. Sel ini merupakan turunan sel-sel yang berasal dari sumsum tulang. 

Sel ini dapat ditemukan pada semua permukaan epidermis tetapi paling 

banyak terdapat di tengah lapisan ini. Sel tersebut berperan dalam reaksi 

imunitas kulit dan bertindak sebagai sel penyaji antigen (Gawkrodger, 

2012).  

 

Sel-sel dari lapisan dalam melanjutkan transisi-nya ke permukaan. Sel-sel 

tersebut kemudian berubah bentuk menjadi lebih datar, inti mulai hilang 

dan sitoplasma terlihat bergranul pada stratum spinosum. Hasil akhir dari 

pematangan keratinosit ditemukan dalam stratum korneum, yang terdiri 

dari lapisan berbentuk heksagonal dengan sel yang non viabel, yang 

dikenal sebagai korneosit. Hampir di seluruh daerah kulit terdapat 10-30 

lapisan korneosit, dan lapisan korneosit paling tebal terdapat pada telapak 

tangan dan telapak kaki (Mclafferty et al., 2012).  

 

Setiap korneosit dikelilingi oleh selubung protein yang terisi oleh protein 

keratin yang mampu menahan air. Struktur seluler dan orientasi dari 

protein keratin tersebut menambah kekuatan lapisan ini. Korneosit 

merupakan sel dengan kandungan protein yang tinggi dan rendah lemak, 

Sel tersebut dikelilingi oleh tumpukan lapisan lemak ekstraseluler. 

Kombinasi struktur tersebut menghasilkan kemampuan barier fisik dan 

penahan air alami pada kulit. Lapisan korneosit dapat menyerap air 

sebanyak tiga kali beratnya tetapi jika kandungan air pada lapisan ini 

berkurang hingga di bawah 10%, maka lapisan tidak lagi lentur dan dapat 
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mengalami keretakan. Perpindahan sel-sel epidermis untuk mencapai 

lapisan ini biasanya memakan waktu sekitar 28 hari (Mescher, 2013). 

Dibawah lapisan epidermis terdapat dermoepidermal junction. 

Dermoepidermal junction merupakan zona dimana epidermis dan dermis 

bertemu Dermoepidermal junction adalah struktur yang kompleks terdiri 

dari dua lapisan. Struktur ini dibentuk oleh membran basal berpori yang 

tidak beraturan sehingga memungkinkan pertukaran sel dan cairan serta 

menahan dua lapisan bersama-sama (Caputo & Peluchetti, 2007). 

Dermoepidermal junction berperan untuk menyokong epidermis, 

menetapkan polaritas sel dan arah pertumbuhan, mengarahkan organisasi 

sitoskeleton dalam sel-sel basal, menyediakan sinyal pertumbuhan, dan 

juga berfungsi sebagai penghalang semi permeabel antar lapisan (Mcgrath 

et al., 2005). 

 

2.  Dermis  

Dermis tersusun atas berbagai jaringan ikat yang berfungsi untuk 

mengakomodasi entri rangsangan oleh jaringan saraf dan pembuluh darah, 

derivat epidermis, fibroblas, makrofag, dan juga sel mast. Berbagai sel 

lain, termasuk limfosit, sel plasma dan leukosit lain memasuki lapisan ini 

dalam menanggapi berbagai rangsangan. Dermis juga berisi pembuluh 

getah bening, ujung saraf, kelenjar dan folikel rambut. Lapisan dermis 

tersusun dari fibroblas, yang menghasilkan kolagen, elastin dan 

proteoglikan (Mescher, 2013). Dermis terdiri dari dua lapisan: lapisan 

retikuler dan papiler. Lapisan papiler berisi saraf dan pembuluh kapiler 

yang memelihara epidermis, sedangkan lapisan retikuler terdiri dari 
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jaringan ikat yang kuat yang mengandung kolagen dan serat elastis. 

Dermis merupakan srtuktur penyusun kulit yang  menyediakan kelenturan, 

elastisitas dan kekuatan regang kulit. Kemampuan tersebut melindungi 

tubuh dari cedera mekanis, meretensi air, membantu dalam termoregulasi, 

dan termasuk reseptor stimuli indrawi (Chu, 2008). Dermis berinteraksi 

dengan epidermis dalam mempertahankan kedua jaringan tersebut. Dermis 

terletak di bawah epidermis dan di atas lapisan subkutan, dan bertanggung 

jawab untuk menyediakan nutrisi dan dukungan fisik untuk epidermis  

Dermis memiliki ketebalan yang bervariasi, mulai dari 0,6 mm pada 

kelopak mata hingga setebal 3 mm pada punggung, telapak tangan dan 

telapak kaki (Mescher, 2013). 

 

Komponen dasar dermis adalah kolagen, yang merupakan jenis protein 

fibrosa. Kolagen adalah protein yang menyusun sekitar 70% dari berat 

kering dermis. Setidaknya terdapat 15 jenis kolagen yang berbeda secara 

genetik di kulit manusia. Kolagen yang merupakan protein struktural 

utama untuk seluruh tubuh dapat ditemukan dalam tendon, ligamen,  dan 

dermis. Kolagen dan serabut elastin di dermis tersusun dalam jaringan 

tenun serat yang memiliki kekuatan regang sehingga dermis menyediakan 

kemampuan peregangan dan kontraksi (Tortora & Derrickson, 2009). 

Ketika kulit membentang, serabut kolagen mencegah terjadinya robekan 

karena serabut tersebut memiliki kekuatan regang yang tinggi. Serabut 

kolagen terdapat dalam jumlah yang konstan, serabut ini didegradasi oleh 

enzim proteolitik yang disebut dengan collagenase dan digantikan oleh 
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serabut baru (James et al., 2006). Fibroblas menintegrasikan molekul 

prokolagen, yaitu rantai polipeptida heliks spesifik yang menyekresikan 

fibroblas, menjadi fibril kolagen. Asam amino glisin, hidroksiprolin, dan 

hidroksilisin sangat memperkaya kolagen. Konstituen utama dari dermis 

adalah kolagen tipe I. Serabut kolagen longgar  ditemukan dalam lapisan 

papiler dermis, sedangkan serabut kolagen yang lebih padat tersusun 

dalam lapisan retikuler dermis.  Kolagen tipe IV ditemukan di zona 

membran dasar, dan komponen struktural utama dari penahan fibril adalah 

kolagen tipe VII yang diproduksi oleh keratinosit (Tortora & Derrickson, 

2009). 

 

Serabut elastin merupakan serabut yang juga disintesis oleh fibroblas. 

Serat ini lebih halus daripada kolagen dan ditemukan terjalin di antara 

buntalan kolagen. Struktur dan susunan kimiawi dari serabut elastin 

berbeda  dari kolagen. Serabut ini  terdiri dari dua komponen yaitu  

filamen  protein dan protein amorf. Serabut ini halus dalam lapisan papiler 

dan sedikit lebih kasar pada lapisan retikuler dermis. Asam hialuronat 

merupakan komponen minor yang normal terdapat dalam dermis (James et 

al., 2006). Elastin juga memiliki sifat elastis yang memungkinkan kulit 

untuk kembali ke posisi normal setelah peregangan. Elastin 

mempertahankan elastisitas dan fleksibilitas, sementara proteoglikan 

memberikan viskositas dan hidrasi pada kulit. Seiring dengan 

bertambahnya usia, maka akan terjadi penurunan jumlah serabut kolagen, 

dan kolagen yang tersisa juga kehilangan elastisitasnya. Hal ini 
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mengakibatkan serat kolagen kehilangan bentuknya dan menjadi kusut. 

Sementara itu, serat elastis kehilangan sebagian dari elastisitasnya tetapi 

akan bertambah ketebalannya. Perubahan ini akan mengakibatkan kulit 

kehilangan elastisitas serta fleksibilitas, sehingga tampilan keriput pada 

kulit pun muncul. (Murphy, 2007). 

 

Dermis menerima suplai darah yang sangat banyak. Terdapat pleksus 

arteri superfisial pada dermis papiler dan retikuler yang merupakan 

percabangan dari arteri subkutis. Cabang-cabang dari pleksus ini 

membentuk loop kapiler di lapisam papiler dermis, masing-masing terdiri 

atas loop tunggal kapiler, satu arteri dan satu vena. Vena mengalir menuju  

pertengahan dermis dan jaringan vena subkutan (Charkoudian, 2008).  

 

Dilatasi serta konstriksi dari loop kapiler ini memainkan peran langsung 

dalam proses termoregulasi dari kulit. Aliran darah di kulit manusia 

berfluktuasi secara signifikan dalam menanggapi stress termal karena 

adanya sistem termoregulasi yang diperankan oleh hipotalamus preoptik 

anterior (Boulant, 2005). Vasodilatasi dan aliran darah kulit meningkat 

bersaman dengan proses berkeringat yang  terjadi untuk mengurangi panas 

selama adanya paparan panas. Sebaliknya, selama paparan dingin, 

vasokonstriksi di kulit mengurangi kehilangan panas dari tubuh untuk 

mencegah hipotermia. (Mclafferty et al., 2012). Kulit juga memiliki suplai 

persarafan yang sangat kaya. Kulit pada bagian tangan, wajah dan alat 

kelamin memiliki kepadatan saraf tertinggi. Semua saraf kulit memiliki 
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badan sel  di dorsal root ganglia. Baik neuron bermielin dan tanpa mielin 

dapat ditemukan pada persarafan kulit (Kolarsick et al., 2005). Ujung 

serabut saraf sensorik bebas terletak di dermis, ujung serabut tersebut 

dapat mendeteksi rasa nyeri, gatal, dan suhu. Reseptor corpuscular khusus 

juga terletak di lapisan dermis, reseptor ini  memungkinkan sensasi 

sentuhan diterima oleh korpus Meissner's, dan getaran oleh korpus Pacini. 

Sistem saraf otonom member pasokan untuk persarafan motorik kulit. 

Serabut adrenergik mempersarafi pembuluh darah, otot-otot erektor 

rambut dan kelenjar apokrin sementara serabut kolinergik mempersarafi 

kelenjar keringat ekrin. Sistem endokrin mengatur kelenjar sebasea, tidak 

dipersarafi oleh serabut otonom (Ro & Dawson, 2005). 

 

3.  Lapisan Subkutan 

Secara embriologi, menjelang akhir bulan kelima, sel-sel lemak mulai 

berkembang dalam jaringan subkutan. Lobulus sel-sel lemak atau liposit 

kemudian dipisahkan oleh septa fibrosa yang  tersusun dari pembuluh 

darah besar dan kolagen (Mcgrath et al., 2005). Lapisan subkutan 

memiliki ketebalan yang bervariasi, sesuai dengan lokasinya pada tubuh. 

Lapisan ini menyediakan bantalan lemak bagi tubuh  dan juga berfungsi 

sebagai tempat penyimpanan energi. Konversi hormon juga berlangsung 

dalam lapisan ini misalnya, pengubahan androstenedion menjadi estron 

oleh ensim aromatase. Liposit juga mampu memproduksi leptin, yang 

merupakan hormon yang berperan dalam pengaturan berat badan melalui 

jalur hipotalamus (Kanitakis, 2012). 
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Gambar 1. Anatomi Kulit 

(Sumber: Mescher, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Histologi Kulit 

(Sumber: Mescher, 2013) 
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2.2 Luka Sayat 

 

 

Luka adalah kerusakan kontinuitas jaringan atau kulit, membran mukosa dan 

tulang atau organ tubuh lain. Luka disebabkan oleh banyak hal atau berbagai 

faktor dan proses patologis, baik secara internal maupun eksternal dari organ 

terlibat (Franz et al., 2008). Manusia sehari-hari melakukan aktivitas yang 

tidak terlepas dari resiko luka, terutama pada daerah kulit, yang merupakan 

barier protektif terluar pada tubuh manusia.  

 

Ada berbagai macam jenis luka, diantaranya luka akut dan kronis. Luka akut 

biasanya akan melalui proses penyembuhan yang teratur dan tepat waktu 

sehingga menghasilkan integritas anatomi dan fungsional seperti semula. 

Luka kronik adalah luka yang gagal untuk melalui tersebut, ataupun luka yang 

berlangsung melalui proses perbaikan tanpa adanya integritas anatomi dan 

fungsional seperti semula (Orsted et al., 2010).  

 

Adapun berbagai jenis luka lain yang diklasifikasikan berdasarkan penyebab, 

kontaminasi dan derajat luka. Salah satu jenis luka, yaitu luka sayat (vulnus 

scissum). Luka ini biasa terjadi akibat aktifitas sehari-hari seperti terkena 

pisau dapur, sayatan benda tajam. Luka sayat juga merupakan jenis luka yang 

paling sering dilakukan dalam prosedur pembedahan di dunia medis. Luka 

sayat atau iris yang di tandai dengan tepi luka berupa garis lurus dan 

beraturan., dimana bentuk luka teratur, lebar namun dangkal (Ziemba, 2012).  
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Setidaknya ada 8 ciri-ciri luka iris / luka sayat (incissed wound), yaitu: 

1. Tepi dan sudut luka tajam. 

 

2. Jembatan jaringan tidak ada / terputus 

 

3. Rambut terpotong. 

 

4. Permukaan luka rata 

 

5. Sekitar luka tidak ada luka memar (contussion) atau luka lecet (abrasion). 

 

6. Luka tidak mengenai tulang. 

 

7. Panjang luka lebih besar daripada dalam luka. 

 

8.Semua senjata bermata tajam berpotensi sebagai penyebab luka sayat 

 

Perdarahan yang terjadi pada jenis luka ini cukup intens karena adanya 

robekan pembuluh darah yang cukup lebar. Darah yang meninggalkan luka 

membantu menghilangkan kotoran secara mekanis. Luka iris/ sayat biasanya 

dapat sembuh dengan baik dan risiko infeksi rendah jika penanganan yang 

dilakukan tepat (Calais, 2014). 

 

 
Gambar 3. Luka Sayat (Vulnus scissum) 

(Sumber: becomingaparamedic.co.uk) 
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2.3 Penyembuhan Luka 

 

 

Proses penyembuhan luka merujuk kepada urutan proses biologis tertentu. Di 

antara proses tesebut, yaitu pengendalian infeksi, resolusi peradangan, 

angiogenesis, regenerasi fungsional matriks jaringan ikat, kontraksi, 

resurfacing, diferensiasi, dan remodelling. Waktu yang dibutuhkan untuk 

melalui tahapan penyembuhan tersebut adalah relatif, dan ditentukan oleh sifat 

dan tingkat proses patologis, status host, dan lingkungan. Berikut adalah 

penjelasan dari fase-fase penyembuhan luka yang normal:  

 
a. Fase Inflamasi 

Urutan peristiwa dimulai dengan adanya stimulus peradangan yang 

membangkitkan respon inflamasi yang spesifik. Stimulus tersebut dapat 

berupa cedera fisik, reaksi antigen-antibodi atau infeksi Berlangsung 

segera setelah jejas terjadi dan berlanjut hingga 5 hari. Merupakan respon 

vaskuler dan seluler yang terjadi akibat perlukaan jaringan lunak yang 

bertujuan untuk mengontrol perdarahan, mencegah koloni bakteri, 

menghilangkan debris dan mempersiapkan proses penyembuhan lanjutan. 

Disebut juga fase lamban karena reaksi pembentukan kolagen baru sedikit 

dan luka hanya dipertautkan oleh fibrin yang lemah (Moulin, 2005). Pada 

awal fase, kerusakan jaringan menyebabkan keluarnya platelet yang akan 

menutupi vaskuler yang terbuka dengan membentuk clot yang terdiri dari 

trombosit dengan jala fibrin dan mengeluarkan zat yang menyebabkan 

vasokonstriksi, pengerutan ujung pembuluh yang putus (retraksi), dan 

reaksi hemostasis. Proses ini terjadi selama 5–10 menit. Adanya 
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vasokonstriksi akan memperlambat aliran darah untuk membantu 

hemostasis. Vasokonstriksi kemudian diikuti oleh proses vasodilatasi 

aktif. Dinding pembuluh darah kemudian mulai dipenuhi oleh trombosit 

dan eritrosit, dan leukosit. Leukosit mulai bermigrasi ke dalam luka untuk 

proses debriding (Bryant, 2007).  

 

Histamin merupakan mediator yang bertanggung jawab untuk proses 

vasodilatasi awal juga untuk perubahan permeabilitas awal. Faktor-faktor 

hemostatik dilepaskan akibat adanya aktivasi trombosit, komponen kinin, 

komplemen, dan prostaglandin yang semuanya berpartisipasi dalam 

mengirim sinyal kontrol seluler untuk memulai tahap inflamasi. Pada 

tingkat lain, fibronektin berperan dalam memicu adhesi dan migrasi 

neutrofil, monosit, fibroblas, dan sel-sel endotel ke daerah luka (Anderson, 

2010). Jumlah fibronektin melimpah selama 24-48 jam pertama setelah 

cedera terjadi, kemudian jumlahnya perlahan-lahan menurun seiring 

dengan adanya dominasi dari sintesis protein dan proses inflamasi kronis. 

Respons inflamasi kemudian diperantarai oleh zat-zat lokal di dalam luka. 

Peran dari setiap jenis sel inflamasi dalam proses penyembuhan luka 

masih belum jelas. Kedua jenis sel, yaitu sel polimorfonuklear (PMN) dan 

mononuklear bermigrasi ke dalam luka, meskipun eksudat awal luka 

didominasi oleh PMN namun dalam daerah luka PMN memiliki lifespan 

yang lebih pendek dibandingkan sel mononuklear. Sehingga pada 

peradangan berkepanjangan eksudat akan didominasi oleh sel monoklear 

(McGrath, 2010). Eksudasi mengakibatkan terjadinya pergerakan leukosit 
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menembus dinding pembuluh darah (diapedesis) terutama neutrofil 

menuju luka karena daya kemotaksis mengeluarkan enzim hidrolitik 

berfungsi untuk fagositosis benda asing dan bakteri selama 3 hari yang 

kemudian digantikan fungsinya oleh sel makrofag yang berfungsi juga 

untuk sintesis kolagen, pembentukan jaringan granulasi bersama 

makrofag, memproduksi Growth Factor untuk re-epitelialisasi, dan proses 

angiogenesis (Tatiana et al., 2013). 

 

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. Selama fase ini terjadi proses 

proliferasi dan pembentukan fibroblas (menghubungkan sel-sel) yang 

berasal dari sel-sel mesenkim. Fibroblas menghasilkan mukopolisakarida 

dan serat kolangen yang terdiri dari asam-asam amino glisin, prolin dan 

hidroksiprolin. Mukopolisekarida mengatur deposisi serat-serat kolangen 

yang akan mempertautkan tepi luka (Grillo, 2013). 

  

Pada hari ke 2 atau 3 setelah terjadinya luka, fibroblas mulai bermigrasi 

menuju luka yaitu sepanjang kerangka serat fibrin yang telah terbentuk 

pada awal proses hemostasis. Fibroblas menghasilkan beberapa zat 

penting, mulai dari sintesis glikosaminoglikan hingga pembentukan serat 
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kolagen. Glikosaminoglikan merupakan unit disakarida yang melekat pada 

inti protein. Asam hialuronat merupakan komponen yang disintesis 

pertama kali, diikuti oleh sintesis kondroitin sulfat, dermatan sulfat, dan 

heparin sulfat. Komponen ini memainkan peran penting dalam agregasi 

serabut kolagen berikutnya (Gabbiani et al., 2010). 

 

Serabut kolagen mulai terakumulasi, kemudian selama hari 2-3 berikutnya 

akan mengalami percepatan sintesis. Jumlah kolagen akan terus meningkat 

selama kurang lebih 3 minggu. Tetapi dengan adanya peningkatan 

akumulasi kolagen dalam luka, maka jumlah fibroblas pun akan mulai 

menurun hingga terjadi homeostasis kolagen, yaitu keadaan dimana 

terdapat kesetaraan dalam degradasi dan sintesis kolagen (David, 2008). 

Pada fase ini fibroplasia dan angiogenesis merupakan proses terintegrasi 

dan dipengaruhi oleh substansi yang dikeluarkan oleh platelet dan 

makrofag. Angiogenesis suatu proses pembentukan pembuluh kapiler baru 

didalam luka, mempunyai arti penting pada tahap proliferasi proses 

penyembuhan luka. 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 turunnya tekanan oksigen. Pada fase ini fibroplasia dan 

angiogenesis merupakan proses terintegrasi dan dipengaruhi oleh 

substansi yang dikeluarkan oleh platelet dan makrofag (Madden & 

Peacock, 2010). 
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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 sintesis 

kolagen oleh fibroblas, pembentukan lapisan dermis ini akan 

disempurnakan kualitasnya dengan mengatur keseimbangan jaringan 

granulasi dan dermis. Untuk membantu jaringan baru tersebut menutup 

luka, fibroblas akan merubah strukturnya menjadi miofibroblas yang 

mempunyai kapasitas melakukan kontraksi pada jaringan. Fungsi 

kontraksi akan lebih menonjol pada luka dengan defek luas dibandingkan 

dengan defek luka minimal. Fase proliferasi akan berakhir jika epitel 

dermis dan lapisan kolagen telah terbentuk, terlihat proses kontraksi dan 

akan dipercepat oleh berbagai growth faktor yang dibentuk oleh  makrofag 

dan platelet (Falanga, 2006). 

 

 
c. Fase maturasi atau fase remodelling 

 

Fase maturasi pada penyembuhan luka dimulai sekitar 3 minggu setelah 

cedera. Selama fase ini terjadi proses maturasi yang terdiri dari 

penyerapan kembali jaringan yang berlebih, pengerutan sesuai dengan 

gaya gravitasi, dan akhirnya remodelling jaringan yang baru terbentuk. 

Tubuh berusaha menormalkan kembali semua yang menjadi abnormal 

karena proses penyembuhan. Tujuan dari fase maturasi adalah 

menyempurnakan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan 

penyembuhan yang kuat dan bermutu (Tatiana et al., 2013). Pada fase ini, 



23 
 

sintesis maupun degradasi kolagen mengalami akselerasi, namun tidak 

disertai dengan peningkatan jumlah kolagen secara keseluruhan. Sejumlah 

kapiler baru yang  tumbuh ke dalam luka berkurang kemudian 

menghilang, dan serat kolagen yang awalnya tersusun tidak beraturan 

secara bertahap menjadi lebih terorganisir dan membentuk pola ditentukan 

oleh kekuatan mekanik lokal.. Berapa lama fase ini berlangsung 

tergantung pada banyak variabel, termasuk pasien usia dan latar belakang 

genetik, jenis luka, lokasi tertentu pada tubuh, serta panjang dan intensitas 

dari periode inflamasi (George & Rod, 2005). 

 

2.4 Pembentukan Kolagen  

  

Serabut kolagen adalah struktur tipis panjang dengan diameter yang berkisar 

dari 20 sampai 90 nm dan panjangnya dapat mencapai beberapa mikrometer, 

serabut itu bergurat melintang dngan periodisitas khas selebar 64-68 nm. 

Guratan melintang dari serabut kolagen disebabkan oleh susunan tumpang 

tindih dari subunit molekul kolagen. Pita gelap (padat-elektron) lebih banyak 

menahan pewarna berdasar-timah yang dipakai untuk studi mikroskop 

elektron, karena lebih banyak gugus kimia bebasnya yang bereaksi kuat dngan 

larutan timah ketimbang pada pita terang. Sintesis protein penting tersebut 

berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu (Mescher, 2013):  

1. Polipeptida yang disebut rantai α dirakit pada poliribosom yang terkait 

pada membran RE kasar dan ditranslokasikan ke dalam sisterna dan 

peptisida sinyal diputuskan. 
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2. Hidroksilasi prolin dan lisin mulai terjadi setelah asam amino ini mencapai 

panjang rantai minimal tertentu dan masih terikat pada ribosom. 

Hidroksilasi dimulai setelah rantai polipeptida mencapai panjang 

minimum tertentu dan teteap terikat pada ribosom. Enzim yang terlibat 

adalah prolil hidroksilase dan lisil hidroksilase dan reaksi tersebut 

membentuk O2, Fe
2+

, dan asam askorbat (vitamin C) sebagai ko-faktor. 

3. Glikosilasi sejumlah residu hidroksilisin berlangsung dengan berbagai tipe 

kolagen dengan jumlah galaktosa yang terikat pada hidroksilisin. 

4. Ujung terminal amino dan karboksil di setiap rantai α membntuk bagian 

non-heliks polipeptida, yang terkadang disebut propeptida ekstensi, yang 

membantu memastikan bahwa rantai α yang cocok (α1, α2) dirakit dalam 

posisi yang tepat sebagai heliks tripel. Selain itu, propeptida non-heliks 

membuat molekul prokolagen yang terbentuk, menjadi larut dan 

mencegah perakitan intrasel dan pengendapan yang terlalu dini sebagai 

serabut kolagen. Prokolagen ditranspor melalui jejaring Golgi dan 

mengalami eksositosis ke lingkungan ekstrasel. 

5. Di luar sel, protease spesifik yang disebut peptidase prokolagen 

membuang propeptida ekstensi, yang mengubah molekul prokolagen 

menjadi molekul kolagen. Molekul tersebut kini mampu terakit sendiri 

menjadi serabut kolagen polimer, biasanya di tempat khusus dekat 

permukaan sel. 

6. Pada beberapa tipe kolagen, serabut beragregasi membentuk serat. 

Proteoglikan dan tipe kolagen tertentu (tipe V dan XI) berperan pada 
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agregasi molekul kolagen untuk membentuk serabut dan pada 

pembentukan serat dari serabut.  

7. Struktur berserabut diperkuat dengan terbentuknya ikatan silang kovalen 

di antara molekul kolagen yang terakit, suatu proses yang dikatalisis oleh 

enzim ekstrasel oksidase  lisil. 

 

Sebagai kesimpulan, sintesis kolagen melibatkan kaskade modifikasi 

polipeptida prokolagen yang unik pascatranslasi. Semua modifikasi ini 

penting untuk struktur dan fungsi kolagen matur yang normal. Karena terdapat 

banyak langkah pada biosintesis kolagen, terdapat banyak titik kemungkinan 

terjadinya hambatan atau perubahan proses tersebut akibat defek enzim atau 

proses penyakit. Pembaruan dan penggantian kolagen pada jaringan ikat 

normal umumnya merupakan proses yang sangat lambat. Pada beberapa 

organ, seperti tendon dan ligamen, kolagen bersifat sangat stabil, sedangkan di 

organ lain, seperti ligamen periodontal, laju pergantian kolagen sangat tinggi. 

Agar dapat diperbarui, kolagen harus didegradasi dulu. Degradasi diawali oleh 

enzim spesifik yang disebut kolagenase, yang merupakan anggota golongan 

enzim yang disebut metalloproteinase matriks atau MMP. Enzim ini 

memotong molekul kolagen sdemikian rupa sehingga kolagen dapat 

didegradasi lebih lanjut oleh protease non spesifik (Mescher, 2013). 
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2.5 Ketapang (Terminalia catappa L.) 

 

Ketapang merupakan tumbuhan asli Asia Tenggara. Pohon ini biasa juga 

ditanam di Australia bagian utara dan Polinesia,  India, Pakistan, Madagaskar, 

Afrika Timur dan Afrika Barat, Amerika Tengah, serta Amerika Selatan. 

Terminalia catappa L. cocok dengan iklim pesisir dan dataran rendah hingga 

ketinggian sekitar 400m dpl dengan curah hujan antara 1.000–3.500mm 

pertahun, dan daerah dengan musim kemarau hingga 6 bulan (Flores, 2007). 

Ketapang (Terminalia catappa L.) adalah tanaman pohon besar. Tanaman ini 

tersebar di seluruh daerah tropis, terutama di lingkungan pesisir. Akar pohon 

ini tahan terhadap angin kencang, percikan garam dan salinitas yang tinggi. 

Ketapang dapat tumbuh pada tanah kering, juga tanah berpasir.  

Ketapang dalam sistematik tumbuhan (taksonomi) diklasifikasikan sebagai 

berikut (Thomson & Evans, 2006): 

 

Divisio : Magnoliophyta 

Subdivisio : Magnoliophytina 

Kelas  : Rosopsida 

Subkelas : Myrtales 

Bangsa : Combretaceae 

Marga  : Terminalia 

Jenis  : Terminalia catappa L. 

 

Pohon ini dapat tumbuh hingga ketinggian 35 m dengan mahkota tegak, 

simetris dan cabang-cabang horisontal. Cabangnya khas diatur dalam 

tingkatan. Daunnya berukuran besar, panjangnya sekitar 15-25 cm dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
http://id.wikipedia.org/wiki/Australia
http://id.wikipedia.org/wiki/Polinesia
http://id.wikipedia.org/wiki/India
http://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://id.wikipedia.org/wiki/Madagaskar
http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Selatan
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lebar sekitar 10-14 cm, warnanya hijau mengkilap dan kasar. Ketapang 

menggugurkan daunnya  dua kali dalam satu tahun, sehingga tumbuhan ini 

bisa bertahan menghadapi bulan-bulan yang kering. Buahnya yang memiliki 

lapisan gabus dapat terapung-apung di air sungai dan laut
 
hingga berbulan-

bulan, sebelum tumbuh di tempat yang cocok (Flores, 2007).  

 

Pohon ini menjadi sangat penting bagi masyarakat pesisir, karena 

menyediakan berbagai macam manfaat. Pohon ini banyak ditanam di 

sepanjang pantai berpasir. Kayunya digunakan untuk berbagai keperluan, 

mulai dari sebagai pohon tempat berteduh, sebagai bahan dekorasi dan 

ornamen serta dapat pula dimanfaatkan untuk  furniture dan interior. Buahnya 

pun bergizi dan memiliki rasa lezat. Buah tersebut dapat dimakan setelah 

melalui proses ekstraksi. Ketapang mudah dibudidayakan dari biji, tanaman 

ini cepat tumbuh dan berkembang dengan perawatan yang mudah di 

lingkungan yang cocok (Orwa et al., 2009). 

 

 

2.5.1 Morfologi Daun Ketapang 

 

Menurut Thomson & Evans (2006) daun lengkap adalah daun yang 

terdiri atas pelepah daun (vagina), tangkai daun (petiolus) dan helaian 

daun (lamina). Daun ketapang (Terminalia catappa) termasuk daun 

yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (petiolus) dan 

helaian daun (lamina).  Terminalia catappa L. memiliki bentuk tangkai 

daun seperti bentuk tangkai daun tumbuhan pada umumnya, yaitu 

berbentuk silinder dengan sisi agak pipih dan menebal pada pangkalnya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gabus
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Helaian daun berbentuk oval terbalik. Helaian di pangkal berbentuk 

jantung, pangkal dengan kelenjar di kiri dan kanan ibu tulang daun di 

sisi bawah. Helaian serupa dengan kulit, licin di atas dan berambut halus 

di sisi bawah.  

 

Ketapang (Terminalia catappa L,) memiliki ujung dan pangkal daun 

meruncing (acuminatus). Tepi daunnya rata (interger), daunnya 

termasuk daun dengan bagian terlebar terdapat di tengah-tengah helaian 

daun dengan bentuk oval (obovatus), yaitu seperti bulat telur tetapi 

bagian yang terlebar terdapat dekat ujung daun. Daging daun tumbuhan 

ketapang tipis lunak (herbaceous). Tulang daun menyirip (penninervis) 

yaitu memiliki satu ibu tulang daun dan beberapa tulang cabang yang 

berarah dari pusat menuju tepi daun (Flores,  2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Daun Ketapang (Terminalia catappa L.) 

(Sumber: Flores, 2007) 
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2.5.2 Kandungan Ekstrak Ketapang (Terminalia catappa L.) 

 

Ketapang diketahui memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Tanaman 

ini telah lama dikenal sebagai obat tradisional di berbagai Negara, 

khususmya oleh masyarakat Asia. Di India, daunnya digunakan sebagai 

stimulan jantung. Daunnya juga digunakan sebagai obat untuk 

pengobatan dermatitis dan hepatitis oleh masyarakat di Asia Tenggara 

(Lin et al., 2007). Larutan ekstrak daun muda juga biasa digunakan 

mengobati sakit kepala dan sakit perut sementara kulit pohonnya dapat 

digunakan sebagai astringen, anti disentri dan mengobati sariawan. Di 

Indonesia, ketapang digunakan sebagai obat disentri. Buahnya 

digunakan untuk laksantia, dan daun untuk pengobatan rematik, sakit 

kepala, sakit perut, penyamakan dan agen pewarna hitam pada kain 

(Heyne, 2005; Kasahara & Hemmi, 2005).  

 

Studi farmakologis juga telah melaporkan bahwa ekstrak  T. catappa L.  

memiliki aktivitas antioksidan (Kotti & Anand, 2014), antidiabetes 

(Divya & Vijaya Anand, 2014; Nagappa et al. 2003), efek 

hepatoprotektif (Tang et al., 2006), anti ulkus gaster (Kumar et al., 

2014) serta antikanker (Morioka et al., 2005). Efek antibakteri (Manzur, 

Raju & Rahman, 2011), anti jamur (Mandloi et al., 2013), anti parasit 

(Unnikrishnan et al., 2014), anti-inflamasi dan analgesik (Fan et al., 

2005), anti kolik, anti hiperalgesik juga telah dilaporkan (Pawar & Pal, 

2012).  
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Analisis fitokimia pada ekstrak daun mengungkapkan adanya senyawa 

yang dikenal memiliki aktifitas sebagai obat, seperti fenol, tanin, 

flavonoid, saponin, glikosida, steroid dan alkaloid. (Krishnaveni et al. 

2015). Daun ketapang (Terminalia catappa L.) juga mengandung 1-

degalloyl-eugeniin,2,3-(4,4',5,5',6,6'-hexahydroxy-diphenoyl) glukosa, 

asam sebulagik, asam gentisik, korilagin, geraniin, granatin B, 

tergallagin, terflavin A dan terflavin B (Mininel et al., 2014). Senyawa 

fenolik yang memiliki sifat-sifat biologis seperti anti penuaan, anti 

karsinogenik, anti inflamasi, proteksi kardiovaskular dan peningkatan 

fungsi endotel serta penghambatan angiogenesis dan proliferasi sel. 

Beberapa studi telah menggambarkan aktivitas anti oksidan tanaman 

obat yang kaya akan komponen fenolik (Lin et al., 2010). Antioksidan 

alami terutama berasal dari tumbuhan dalam bentuk senyawa fenolik 

flavonoid asam fenolik dan lain lain. Flavanoid adalah zat fenolik yang 

disintesis oleh tanaman dalam menanggapi infeksi mikroba dan ternyata 

secara in vitro zat ini juga memiliki aktifitas anti mikroba untuk berbagai 

macam mikroorganisme. Flavonoid juga merupakan senyawa yang 

efektif sebagai anti kanker. (María et al., 2012) 

 

Ekstrak daun juga menunjukan kandungan saponin yang dikenal untuk 

menghasilkan efek penghambatan terhadap inflamasi. Beberapa 

karakteristik saponin termasuk pembentukan busa dalam larutan, 

aktivitas hemolitik serta pengikatan kolesterol (Just et al., 2008). 

Senyawa lain yaitu steroid. Steroid telah dilaporkan memiliki aktivitas 
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antibakteri dan steroid adalah senyawa yang sangat penting terutama 

karena hubungan mereka dengan senyawa seperti hormon seks (Silvia et 

al., 2003). Sedangkan senyawa alkaloid merupakan senyawa yang telah 

dikaitkan dengan penggunaan obat selama berabad-abad dan salah satu 

sifat biologis yang umum adalah sitotoksisitas (Behera, Bhatnagar & 

Mahapatra, 2014).  

 

Kandungan fitokimia dalam daun ketapang tersebut diperkirakan 

memiliki efek untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Flavonoid 

diketahui berperan sebagai senyawa inhibitor metaloproteinase. 

Metaloproteinase-1 (MMP-1, kolagenase-1) memainkan peran penting 

dalam percepatan pemecahan molekul kolagen pada kulit yang 

mengalami inflamasi. Sehingga, penghambatan aktivitas 

metaloproteinase memungkinkan terjadinya peningkatan jumlah kolagen 

pada kulit (Lim & Kim, 2007). Tanin adalah salah satu fitokonstituen 

penting yang juga bertanggung jawab untuk penyembuhan luka terutama 

karena efek astrigen dan aktivitas antimikroba yang dimilikinya 

(Khanbabaee & Ree, 2011). Infeksi memperpanjang fase inflamasi pada 

proses penyembuhan luka. Adanya bakteri sejumlah >10
5
 akan 

menghambat penyembuhan luka dengan memperpanjang fase inflamasi, 

mengganggu epitelialisasi, kontraksi serta deposisi kolagen. Endotoksin 

yang dihasilkan oleh bakteri akan mengurangi rasio PO2 jaringan dan 

menstimulasi fagositosis, serta merangsang pelepasan kolagenase dan 

reactive oxygen species (ROS) kemudian pada tahap lanjut dapat 
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menyebabkan degradasi kolagen dan berkontribusi dalam perusakan 

jaringan normal di sekitar daerah luka (Robson, 2007). Sehingga, 

dengan adanya kandungan bioaktif dalam daun ketapang yang berperan 

dalam mencegah inflamasi serta membantu biosintesis kolagen, 

diperkirakan penyembuhan luka pun akan berlangsung lebih cepat.  

 

2.6 Kerangka Teori 

 

Penyembuhan luka sayat melalui tiga tahapan utama, yaitu fase inflamasi, fase 

proliferasi dan fase maturasi. Povidone iodine dan kandungan ekstrak daun 

ketapang, yaitu flavonoid, saponin dan tanin berperan dalam mempercepat 

berakhirnya fase inflamasi (Lin et al., 2010). Sehingga proses penyembuhan 

luka akan beralih ke tahap berikutnya, yaitu fase proliferasi. Kandungan 

ekstrak daun ketapang, yaitu flavonoid saponin dan tannin berperan dalam 

fase ini (Lim & Kim, 2007; Khanbabaee & Ree, 2011). Setelah melalui kedua 

fase tersebut, luka akan mengalami fase maturasi dan terjadi proses 

penyembuhan luka secara keseluruhan.  
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Keterangan : 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Kerangka Teori 
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2.7 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 6. Kerangka Konsep 

 

2.8 Hipotesis 

 

Terdapat pengaruh pemberian ekstrak daun Terminalia catappa terhadap 

kepadatan serabut kolagen pada penyembuhan luka sayat mencit (Mus 

musculus). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Variabel dependen 

Gambaran histopatologi 

kepadatan serabut kolagen 

pada  kulit yang 

mengalami luka 

Variabel Independen 

Ekstrak daun 

Terminalia catappa 


