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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap orang 

menginginkan untuk hidup sehat, panjang umur, dan tetap produktif. Sehat 

menunjang manusia untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Bertambahnya 

usia  seringkali diikuti dengan penurunan derajat kesehatan dan kualitas hidup. 

Jumlah penduduk usia lanjut di dunia termasuk Indonesia dari hari ke hari 

mengalami peningkatan. Namun sangat disayangkan peningkatan jumlah ini tidak 

diikuti dengan peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup, sehingga sangat 

diperlukan kesadaran dan pengertian masyarakat mengenai penyebab proses 

penuaan, upaya pencegahan, memperlambat maupun menghambat proses penuaan 

ini (Bagiada, 2001). 

Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini terus berkembang. Di antara 

banyak cabang ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran tergolong maju sangat pesat. 

Di dalamnya, tercatat Anti Aging Medicine yang luar biasa cepat mengalami 

perkembangan. 

Penuaan (aging) adalah suatu proses bertambah tua atau adanya tanda-

tanda penuaan yang terjadi secara berkelanjutan. Secara alamiah seluruh 

komponen tubuh pada suatu tahap tidak dapat berkembang lagi, tapi justru terjadi 

penurunan fungsi tubuh karena proses penuaan (aging). 

Anti Aging Medicine  adalah bagian ilmu kedokteran yang didasarkan pada 

penggunaan ilmu gabungan pengetahuan dan teknologi kedokteran terkini. Ilmu 
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tersebut dapat digunakan  untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, pengobatan, 

dan perbaikan ke keadaan semula berbagai disfungsi, kelainan dan penyakit yang 

berkaitan dengan penuaan. Tujuannya adalah untuk memperpanjang hidup dalam 

keadaan sehat. Dari definisi di atas, ada tiga hal yang harus dijadikan pegangan 

dalam penerapan Anti Aging Medicine. Pertama, berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan kedokteran terkini. Kedua, melalui cara deteksi dini, pencegahan, pengobatan, 

dan bahkan perbaikan disfungsi, kelainan dan penyakit yang berkaitan dengan 

proses penuaan ke keadaan sebelumnya. Ketiga, bertujuan memperpanjang hidup 

dalam keadaan sehat, yang berarti juga dengan kualitas hidup yang baik 

(Pangkahila, 2007). 

Upaya lain berkaitan dengan anti aging ialah upaya dalam bidang estetika 

yang menyangkut penampilan wajah dan tubuh. Penggunaan berbagai jenis 

kosmetik sebenarnya merupakan upaya sederhana untuk memberikan kesan lebih 

menarik dan lebih muda. Dengan kosmetik pula, kekurangan yang ada pada wajah 

dapat disamarkan sehingga terkesan lebih menarik (Pangkahila, 2007).  

Upaya dalam sisi estetika ini perlu dilakukan mengingat penampilan 

mempunyai peranan penting dalam banyak aspek kehidupan. Dengan penampilan 

yang lebih baik, rasa percaya diri meningkat, kemampuan sosialisasi menjadi 

lebih baik, dan penerimaan orang lain mungkin menjadi lebih baik pula 

(Pangkahila, 2007).   

Luka pada bagian tubuh dapat menyebabkan tubuh kehilangan fungsinya 

seperti luka pada bagian sendi akan menghambat pergerakan. Selain itu luka yang 

tidak terawat menyebabkan kuman mudah masuk sehingga terjadi infeksi.  
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Penyembuhan luka merupakan proses yang kompleks dan dinamis untuk 

mengembalikan struktur sel dan lapisan jaringan. Penyembuhan luka pada 

manusia dewasa dapat dibagi menjadi 3 fase : yaitu fase inflamasi, fase proliferasi 

dan fase remodeling. Ketika terjadi luka maka tubuh akan bereaksi dengan cara 

melakukan konstriksi pembuluh darah pada daerah sekitar luka, diikuti agregasi 

platelet dan pembentukan fibrin. Setelah itu terjadi infiltrasi netrofil, infiltrasi 

monosit yang kemudian berdiferensiasi menjadi makrofag, dan infiltrasi limfosit. 

Ini disebut fase inflamasi. Fase proliferasi ditandai dengan terjadinya reepitelisasi, 

pembentukan pembuluh darah baru (angiogenesis), sintesis kolagen dan 

pembentukan extra cellular matrix (ECM) yaitu glicosaminoglycan (GAGs). 

Setelah itu perubahan luka berada dalam keadaan konstan yang disebut fase 

remodeling yang dapat berlangsung hingga bertahun-tahun, pada fase ini terjadi 

remodeling dari kolagen serta maturasi dan regresi dari pembuluh darah. Pada 

fase penyembuhan luka tersebut beragam growth hormone dilepaskan dan 

memiliki peran yang penting dan bervariasi seperti sebagai modulator, kemotaktik 

dan agen motogen (Mercandetti, 2011). 

Penyembuhan luka yang baik membutuhkan darah dan nutrisi yang 

memadai, yang akan disalurkan ke daerah luka. Penyembuhan luka juga harus 

terjadi dalam sebuah keadaan fisiologis yang kondusif untuk memperbaiki 

jaringan dan regenerasi lingkungan. Selain itu, peningkatan kebutuhan metabolik 

daerah luka ditimbulkan karena terjadinya reaksi inflamasi dan aktivitas seluler 

pada penyembuhan luka, yang mungkin menimbulkan terjadinya peningkatan 
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akan kebutuhan terhadap protein atau asam amino, vitamin, dan mineral (Mackay 

and Miller, 2003).  

Proses penyembuhan luka juga seringkali diperburuk dengan adanya 

penyakit metabolik seperti diabetes melitus. Hiperglikemi pada penyandang 

diabetes melitus menyebabkan kelainan neuropati dan kelainan pada pembuluh 

darah. Perawatan luka sejak pasien pertama kali datang merupakan hal yang harus 

dikerjakan dengan baik dan teliti (Aru et al., 2009).  

Virgin coconut oil (VCO) memberikan pengaruh dalam proses 

penyembuhan luka. Virgin coconut oil yang dihasilkan dari buah kelapa (cocos 

nucifera L) yang matang dan segar dibuat dengan cara alamiah, tanpa 

penambahan zat kimia anorganis, tanpa pemanasan, mempunyai rasa yang lembut 

dan berbau khas kelapa, berbentuk cair serta tidak berwarna (Kabara, 2010). 

VCO mengandung asam lemak jenuh ± 92%. Asam lemak tak jenuh di 

dalam VCO merupakan asam lemak golongan rantai sedang yaitu asam lemak 

dengan jumlah rantai atom karbon C1-C12 (Kabara, 2010). 

Nevin dan Rajamohan (2010) dalam penelitiannya menemukan proses 

penyembuhan luka pada tikus muda normal menjadi lebih cepat dengan VCO.  

Sebagai indikator adalah waktu pembentukan epitel menjadi lebih singkat dan 

jumlah kolagen yang besar jumlahnya. Studi histopatologi memperlihatkan 

jaringan fibroblas dan neovaskularisasi meningkat dengan pemberian VCO. Dosis 

VCO yang digunakan dalam penelitian Nevin dan Rajamohan adalah 0,5 ml dan 1 

ml dengan besar luka 2x2 cm. 
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Penyembuhan luka berhubungan dengan komponen minor VCO dan 

antimikrobakteri dari asam lemak. VCO kaya akan asam lemak rantai pendek (6-

12C) dimana asam laurik merupakan asam lemak terbesar (12C). Asam lemak 

adalah molekul bioaktif yang telah dibuktikan bisa mengatur proliferasi seluler, 

cell signaling, dan aktivitas growth factor. Dalam penelitian didapatkan bahwa 

VCO mengandung polifenol, vitamin E dan provitamin A (Nevin dan Rajamohan, 

2010). 

Polifenol, vitamin E, dan provitamin A dalam VCO berperan sebagai 

antioksidan dan antiinflamasi dalam proses penyembuhan luka. Kombinasi 

polifenol dan transforming Growth Factor (TGF)-β1 dapat menstimulasi 

proliferasi fibroblas dan meningkatkan sintesis kolagen dalam proses 

penyembuhan luka. Efek antioksidan juga memperlihatkan penurunan lipid 

peroxides (MDA) dan meningkatkan peran neutrofil dan makrofag dalam 

penyembuhan luka (Nevin dan Rajamohan, 2010). 

Untuk membuktikan pemberian virgin coconut oil  dapat meningkatkan 

pembentukan neovaskularisasi, fibroblas, dan epitelisasi maka dilakukan 

penelitian pada tikus jantan wistar diabetes melitus yang dilukai lalu diberikan 

virgin coconut oil untuk melihat proses regenerasi jaringan dengan melihat 

peningkatan neovaskularisasi, fibroblas, dan epitelisasi dalam jaringan luka. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari uraian  latar belakang diatas, dibuat rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut: 
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1. Apakah pemberian virgin coconut oil topikal dapat meningkatkan jumlah 

neovaskularisasi pada luka tikus jantan wistar diabetes melitus? 

2. Apakah pemberian virgin coconut oil topikal dapat meningkatkan jumlah 

fibroblas pada luka tikus jantan wistar diabetes melitus? 

3. Apakah pemberian virgin coconut oil topikal dapat meningkatkan jumlah 

epitelisasi pada luka tikus jantan wistar diabetes melitus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum :  

Untuk mengetahui peran virgin coconut oil topikal pada penyembuhan 

luka tikus jantan wistar diabetes melitus. 

1.3.2 Tujuan khusus :  

1. Untuk membuktikan pemberian virgin coconut oil  topikal dapat 

meningkatkan  jumlah neovaskularisasi pada luka tikus jantan Wistar 

diabetes melitus. 

2. Untuk membuktikan pemberian virgin coconut oil  topikal dapat  

meningkatkan jumlah fibroblas pada luka tikus jantan Wistar diabetes 

melitus. 

3. Untuk membuktikan pemberian virgin coconut oil topikal  dapat 

meningkatkan jumlah epitelisasi  pada luka tikus jantan Wistar 

diabetes melitus. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat  ilmiah :  Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai bahan 

acuan   untuk  penelitian  selanjutnya mengenai virgin coconut oil topikal 

dalam dunia kedokteran. 

1.4.2  Manfaat praktis: 

a)  Memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwa pemberian 

virgin coconut oil topikal dapat meningkatkan proses regenerasi 

jaringan pada luka. 

b)   Hasil yang diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi praktisi 

kesehatan dalam memilih bahan pengobatan yang efektif dan murah 

untuk penanganan kasus-kasus luka dengan pemakaian virgin coconut 

oil topikal setelah ada uji klinik yang menyatakan dapat diberikan pada 

manusia diabetes melitus dan menderita luka.  


