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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Luka merupakan suatu keadaan dimana terdapat jaringan tubuh yang 

mengalami kerusakan akibat benda tajam, zat kimia, gigitan hewan, 

sengatan listrik, dan lain sebagainya. Ketika jaringan tubuh mengalami luka 

maka terdapat beberapa efek yang ditimbulkan seperti pendarahan dan 

pembekuan darah, hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, 

kontaminasi bakteri, respon stres simpatis, serta kematian sel (Zahriana, 

2017). Penyembuhan luka merupakan fenomena alami dimana tubuh dapat 

mengatasi kerusakan jaringan itu sendiri, namun tingkat penyembuhannya 

relatif lambat dan peluang terinfeksi mikrobanya tinggi. Sehingga untuk 

mempercepat proses penyembuhan luka dapat didukung dengan menambah 

asupan nutrisi (Sabale et al., 2012). 

Salah satu kandungan yang ada di ikan gabus adalah albumin, yang 

merupakan protein globular yang sering diaplikasikan secara klinis untuk 

perbaikan gizi dan penyembuhan luka pasca operasi. (Suprayitno, 2009). 

Ikan gabus diketahui mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan 

jenis ikan lainnya. Kadar protein ikan gabus mencapai 25,5%, dengan kadar 

albumin mencapai 6,22% (Carvalo, 1998). Mekanisme albumin dalam 

membantu mempercepat proses penyembuhan luka yaitu dengan membantu 

fibroblast dalam mensintesis kolagen. Dengan meningkatnya jumlah 

kolagen maka akan mempercepat proses penyembuhan luka (Hankenson, et 

al., 2000). 

Metode perawatan luka yang berkembang saat ini adalah 

menggunakan prinsip moisture balance yang dikenal sebagai wound 

dressing dan dinyatakan lebih efektif dalam penyembuhan luka (Kartika, 

2015). Luka dengan suasana lembab dapat mempercepat fibrinolisis, 

mempercepat angiogenesis, menurunkan resiko infeksi, mempercepat 

pembentukan growth factor, dan mempercepat pembentukan sel aktif 

(Handayani, 2016). Wound dressing merupakan salah satu metode 

perawatan luka dengan cara tertutup dan lembab yang difokuskan untuk 
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menjaga luka dari dehidrasi dan meningkatkan proses penyembuhan luka 

(Dhivya et al., 2015) 

Dalam aplikasi wound dressing, polivinil alkohol (PVA) merupakan 

produk hidrogel sintetik yang memiliki biokompatibel yang baik (Kamoun 

et al., 2015). Tetapi PVA memiliki kekurangan yaitu tidak cukup elastis, 

membrannya kaku dan sifat hidrofilisitasnya yang terbatas jika digunakan 

secara tunggal sehingga membutuhkan modifikasi seperti menggabungkan 

PVA dengan polimer natural ataupun sintetik lain (Kamoun et al., 2015). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kim (2008) menyatakan bahwa 

penggabungan PVA dan natrium alginat dapat meningkatkan elastisitas 

wound dressing. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pada penelitian ini akan 

dibuat sediaan wound dressing yang mengandung ekstrak ikan gabus 

(Channa striata) dengan menggabungkan PVA dan natrium alginat sebagai 

polimer, serta PEG 400 sebagai plasticizer yang akan di optimasi 

menggunakan metode D-Optimal design.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada 

pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh crosslinked PVA dan Natrium Alginat terhadap 

sifat mekanik wound dressing ekstrak ikan gabus? 

2. Berapakah konsentrasi PVA dan Natrium Alginat dalam formula 

optimum wound dressing ekstrak ikan gabus yang diperoleh dengan 

metode D-Optimal Design? 

3. Bagaimana sifat mekanik formula optimum wound dressing ekstrak 

ikan gabus yang diperoleh dengan metode D-Optimal Design? 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh crosslinked PVA dan Natrium Alginat 

terhadap sifat mekanik wound dressing ekstrak ikan gabus. 
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2. Untuk mengetahui konsentrasi PVA dan Natrium Alginat dalam 

formula optimum wound dressing ekstrak ikan gabus yang diperoleh 

dengan metode D-Optimal Design. 

3. Untuk mengetahui sifat mekanik formula optimum wound dressing 

ekstrak ikan gabus yang diperoleh dengan metode D-Optimal Design 

 

1.4 Manfaat 

Memanfaatkan ekstrak ikan gabus menjadi alternatif pengobatan luka 

secara topikal bagi masyarakat dan menambah wawasan bagi mahasiswa 

lain. 
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