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Ekstrakdaun mangrove (A.marina)mempercepat kesembuhan ulkus traumatikus
(Extract of mangrove leaf (A.marina) accelerates the healing of traumatic ulcer)
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ABSTRACT
Mangrove leaf (Avicennia marina) has a role in wound healing process, but its effect in wound healing in oral mucosa
has not been researched yet. This study aimed to prove the effect of A.marina extract against traumatic ulcer and its
effective concentration in traumatic ulcer healing. The subjects of this research are 25 wistar rats that were
randomized into 5 different groups; K0 control, K1 were given hyaluronic acid, P1 were given extract of A.marina
10%, P2 were given extract of A.marina 20%, and P3 were given extract of A.marina 40%. After the subjects were
wounded using amalgam stopper that has been heated before, they were given topical application once daily until
seven days. The ulcer diameter was measured at the second day and day 8 using caliper digital. The data, analyzed
using Kruskal-Wallis test showed that there’s difference in diameters between two groups (p<0.05). The average
diameter differences of traumatic ulcer among rats are K0 = 0.5700 mm, K1 = 0.8380 mm, P1 = 0.7240 mm, P2 =
0.8440 mm, and P3 = 0.9500 mm. It was concluded that A.marina extract of 10%, 20% and 40% concentrations have
effect in the healing of traumatic ulcer, and 40% is the most effective concentration against traumatic ulcer.
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ABSTRAK
Daun mangrove (Avicennia marina) diketahui memiliki peran dalam proses penyembuhan luka, tapi efeknya dalam
penyembuhan luka di mukosa mulut belum diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan efek ekstrak daun
mangrove dan konsentrasi efektifnya dalam penyembuhan ulkus traumatik. Dua puluh lima tikus wistar diacak menjadi 5
kelompok yang berbeda, yaitu kontrol K0, K1 diberi asam hialuronat, perlakuan P1 diberi ekstrak 10% daun mangrove,
P2 diberi ekstrak 20% daun mangrove, dan P3 diberi ekstrak 40%. Setelah subjekdilukai menggunakan stopper amalgam
panas, ekstrak diaplikasi secara topikal sekali sehari selama tujuh hari. Diameter ulkus diukur pada hari kedua dan hari
kedelapan menggunakan kaliper digital.Data dianalisis dengan uji Kruskal-Wallis (p<0,05) menunjukkan ada perbedaan
diameter antara dua kelompok. Selisih diameter rerata ulkus traumatik adalah K0 = 0,5700 mm, K1 = 0,8380 mm, P1 =
0,7240 mm, P2 = 0,8440 mm, dan P3 = 0,9500 mm. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa ekstrak 10%, 20% dan 40%
daun mangrove (A.marina) memiliki pengaruh dalam penyembuhan ulkus traumatik, serta konsentrasi 40% yang paling
efektif terhadap penyembuhan ulkus traumatik.
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PENDAHULUAN
Ulkus merupakan kerusakan jaringan mukosa
yang menyebabkan sebagian struktur epitel hilang
hingga melebihi membran basalis atau bahkan dapat
mencapai lamina propia.1 Ulkus traumatikus adalah
suatu lesi pada rongga mulut yang disebabkan oleh
bahan kimia, panas, listrik, kekuatan mekanik, kontak
dengan permukaan tajam gigi yang patah,cengkram
gigi tiruan sebagian atau mukosa tergigit secara tak
sengaja, luka bakar akibat makanan dan minuman
yangterlalupanasumumnya terjadi padapalatum, dan
cedera akibat kuku jari yang mencungkil-cungkil
mukosa mulut.2 Prevalensi ulkus traumatikus pada
mukosa rongga mulut cukup tinggi, sekitar 83,6%.3
Banyakorangseringmengabaikan ulkustraumatikus,
padahal ulkus traumatikus yang berkepanjangan dan
tidak kunjung sembuh atau luka yang kurang baik

penyembuhannya dapat menjadi ulkus traumatikus
kronis.4
Asam hialuronat 0,2% akhir-akhir ini ini mulai
digunakan sebagai salah satu obat untukterapi ulkus
traumatikus. Asam hialuronat adalah suatu bagian
matriks ekstrasel dan merupakan glikosaminoglikan
utama yang disekresikan selama perbaikan jaringan.
Asam hialuronat dapat merangsang penyembuhan
luka, migrasi, danmitosis dari fibroblas dan selepitel.5
Namun asam hialuronat dapat menyebabkan alergi
atau reaksi hipersensitivitas danharganya yang masih
relatif mahal.6 Asam hialuronat terdapat di semua
organ tubuh manusia, tetapi lebih banyak di jaringan
mesenkim.7
Avicennia marina merupakan salah satu jenis
mangrove yang mempunyai kandungan beberapa
senyawa metabolit sekunder, antara lain saponin,

12
flavonoid, dan triterpenoid. Saponin yang berperan
sebagai agen antimikroba, antiradang, antibiotik, obat
hemolitik, hipoglikemi, dan sitotoksik,8 selain itu dari
beberapa penelitian diketahui bahwa saponin dapat
berperansebagai obat antikanker dan anti-inflamasi.9
Sedangkan triterpenoid berperan sebagai antiradang
dan antikarsinogenik. Flavonoid berperan sebagai
antioksidan dengan menghambat peroksidasi dari
lipid dan berpotensi menginaktifasi oksigen triplet.8
Penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan
efekdari ekstrak daun mangrove (A.marina) terhadap
ulkus traumatik, dan konsentrasi efektifnya dalam
penyembuhan ulkus traumatik.
BAHAN DAN METODE
Penelitiantrue experimental laboratory dengan
rancangan post test only control group menggunakan
25ekortikuswistarjantandenganpertimbangan lebih
mudahdikontrol prosespenyembuhannyasebabtidak
terpengaruh olehfaktor hormon padasaat menstruasi.
Sedangkan tikus wistar yang dipilih sebagai hewan
coba karena memiliki metabolisme tubuh yang mirip
dengan manusia.10
Pertama-tama tikus diadaptasi selama 1 minggu
untuk mendapatkan kesehatan umum yang baik dan
penyesuaiandengan lingkungan dalam kandang yang
ukuran 40 x 30 x 14 cm3, dan ditempatkan di dalam
ruangan yangcukup udara dan cahaya. Mereka diberi
makanan setiap pagi, siang, dan malam, sedangkan
minumannya diberikan dalam botol 300 mL yang
dilengkapi pipa kecil dan diisi air matang.11
Pada hari pertama, semua tikus wistar sebelum
mendapat perlakuandianastesi secarainhalasidengan
menggunakan eter agarhewan coba tidak mengalami
rasanyeripadasaatdiberi perlakuanawal. Selanjutnya
pembuatan ulkus dilakukan dengan menggunakan
stopper amalgam yang penampangnya berukuran ±
3 mm, yang telah dipanaskan di atas pemanas yang
berbahan bakar spiritus.
Pada hari kedua dilakukan pengamatan apakah
sudahterbentukulkusatau tidak. Jika sudah terbentuk
ulkus yang ditandai dengan adanya lesi berbentuk
bulat, berwarnaputih dengan sentral kekuninganyang
berisi eksudat fibrinosa dengan tepi kemerahan.1
Ulkus diukur dengan menggunakan kaliper digital
yang dilakukan pada hari kedua dan hari kedelapan.
Aplikasi obat secara topikal dilakukan 1 kali
sehari selama 7 hari, yaitu aplikasi topikal akuades
steril pada kelompok K0, aplikasi topikal gel asam
hialuronat 0,2% pada kelompok K1, aplikasi topikal
gel 10% daun mangrove (A.marina) pada kelompok
P1, aplikasi topikal gel daun mangrove (A.marina)
20% pada kelompokP2, danaplikasi topikal gel 40%
daun mangrove (A.marina) pada kelompok P3.
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Data hasil penelitian data dianalisis dengan uji
statistik analitik setelah didahului uji normalitas dan
uji homogenitas. Dalamuji normalitas, distribusi data
tersebut tidak normal ataupun tidak homogen maka
dilakukan transformasi data, tetapi tetap tidak ada
perubahan sehingga dilakukan uji hipotesis dengan
menggunakan statistik non-parametrik yaituKruskalWallis yang dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney
dengan tarafsignifikan 0,05.
HASIL
Rerata dan simpangan baku selisih diameter
penyembuhan ulkus traumatikus pada kelompok
perlakuan serta kelompok kontrol negatif (akuades)
dankelompokkontrol positif (asam hialuronat 0,2%)
ditunjukkan pada Tabel 1,yaitu terjadi pengurangan
diameter ulkus traumatikus paling banyak terjadi
padakelompokperlakuanekstrak40% daunmangrove
(A.marina). Sedangkan pengurangan diameter ulkus
traumatikus paling sedikit terjadi pada kelompok
kontrol negatif.
Tabel 1 Hasil rerata dan simpang baku selisih diameter
penyembuhan ulkus traumatikus setelah aplikasi ekstrak
10%, 20%, 40% daun mangrove (A.marina)
Kelompok
n
Rerata ± SB
K0
5
0,5700 ± 0,09721
K1
5
0,8380 ± 0,04438
P1
5
0,7240 ± 0,08385
P2
5
0,8440 ± 0,02074
P3
5
0,9500 ± 0,03674
n=jumlah sampel, SB=simpangan baku, K0=kontrol –
(akuades), K1=kontrol + (asam hialuronat), P1,P2,P3=daun
mangrove berturut-turut 10%, 20%, 40%

Berdasarkan uji normalitas, data berdistribusi
normal (p>0,05) pada semua kelompok.Akan tetapi
uji homogenitas menunjukkan bahwa varians data
tidaksamasehinggamestidilakukantransformasidata
(tabel 2) agar varians data sama, tetapi varians data
tetap tidak sama karena memiliki nilai signifikansi
(p<0,05).Dari hasil tersebut maka digunakan uji nonparametrik, yaitu Kruskal-Wallis, yang tampak pada
tabel 3 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
selisih diameter antara dua kelompok sebab memiliki
nilai signifikansi (p<0,05). Kelompok yang memiliki
perbedaan yang bermakna diketahui melanjutkan uji
dengan Mann-Whitney (tabel 4) yang menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara
selisih diameter pada kelompok K0 dibandingkan
dengan kelompok K1, kelompok K0 dibandingkan
dengan kelompok P1, kelompok K0 dibandingkan
dengan kelompok P2, kelompok K0 dibandingkan
dengan kelompok P3, kelompok K1 dibandingkan
dengan kelompok P3, kelompok P1 dibandingkan
dengan kelompok P2, kelompok P1 dibandingkan
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dengan kelompok P3, kelompok P2 dibandingkan
dengan kelompok P3.
Tabel 2 Hasil uji homogenitas setelah transformasi data
diameter penyembuhan ulkus traumatikus setelah aplikasi
ekstrak 10%, 20%, 40% daun mangrove (A.marina)
Variabel
Signifikansi
Trn_selisih diameter
0,001
Tabel 3 Hasil uji Kruskal-Wallis diameter penyembuhan
ulkustraumatikussetelah aplikasi ekstrak 10%, 20%, 40%
daun mangrove (A.marina)
Variabel
Signifikansi
Selisih diameter
0,000
Tabel 4 Hasil uji Mann-Whitney diameter penyembuhan
ulkustraumatikussetelah aplikasi ekstrak 10%, 20%, 40%
daun mangrove (A.marina)
Kelompok
Kelompok
Signifikansi
K1
0,009*
P1
0,033*
K0
P2
0,009*
P3
0,008*
P1
0,059
K1
P2
0,675
P3
0,009*
P2
0,012*
P1
P3
0,008*
P2
P3
0,009*
*perbedaan bermakna (p<0,05)

PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang di uji statistik rata-rata
selisih diameter pada kelompok P2 lebih tinggi
dibanding kelompok P1, K1 dan K0. Namun ratarata selisih diameter dari kelompok P2 tidak terlalu
besar terhadap kelompok K1, mungkin karena P2
memiliki kadar kandungan saponin, flavonoid, asam
aminodanvitaminC yangtidakterlalutinggi, sehingga
dapat diasumsikan bahwa ekstrak P2 mempunyai
kemampuan yang hampir sama dengan K1 terhadap
penyembuhan ulkus traumatikus.
Rata-rata selisih diameter pada kelompok K1
lebih tinggi dibanding kelompok P1 dan kelompok
K0karena asam hialuronat adalah komponenterbesar
matriks ekstrasel yangsifatnya menarik air dan jamak
ditemukan pada jaringan yang tumbuh atau rusak.
Asam hialuronat selain merupakan bagian penting
dari matriks ekstrasel danjuga salah satu GAG utama
yang dikeluarkan selama perbaikan jaringan.5 Asam
hialuronat diproduksi oleh fibroblas sewaktu fase
proliferasi pada saat penyembuhan luka merangsang
migrasi dan mitosis dari fibroblas dan sel epitel,5,12
selainitu mungkin karena kadar kandungan pada P1
seperti saponin, flavonoid, asam amino, serta vitamin
C yang relatif rendah sehingga terjadi penyembuhan
ulkus traumatikus yanglebih baik pada kelompok K1
dibandingkan P1.
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Rerata selisih diameter pada kelompok P1 lebih
tinggi dibanding kelompokK0 yang mungkin karena
adanya kandungan saponin, flavonoid, asam amino,
serta vitamin C pada P1. Sekalipun kandungan yang
terdapat dalam P1 relatif kecil, namun hal tersebut
didukungoleh adanya produksi asam hialuronat oleh
fibroblas selama tahap proliferasi.5
Proses penyembuhan ulkus traumatikus yang
terjadi pada kelompok P3 berlangsung lebih optimal
dibandingkankelompok P1, kelompok P2, kelompok
K1, dan kelompok K0. Hal ini diduga karena kadar
nutrisi yangterdapat dalamP3 mencukupi kebutuhan
metabolik bagi penyembuhan ulkus traumatikus,
terutama pada fase proliferasi yang terjadi proses
epitelisasi yang membutuhkan banyak asupan energi.
Selain itu, P3 memiliki kandungan yang berkhasiat
terhadap penyembuhan ulkus traumatikus lebih
tinggi dibandingkan pada P1 dan P2. Kandungan
berkhasiat tersebut, seperti saponin, flavonoid, asam
amino,serta vitaminC yang cukup tinggi.Percepatan
penyembuhan pada P3 juga didukung oleh adanya
produksi asam hialuronat oleh fibroblas selama tahap
proliferasi.5
Ulkus pada kelompok P1, P2, P3 dapat lebih
cepat mengecil dibandingkan dengan K0 karena
banyak kandungan yang terdapat dalam A.marina
yang berperan dalam proses penyembuhan ulkus
traumatikus. Saponin berperan sebagai antimikroba,
antiradang, antibiotik, obat hemolitik, hipoglikemi,
dan sitotoksik.8 Selain itu dari beberapa sumber
diketahui bahwa saponin dapat berfungsi sebagai
antikanker dan anti-inflamasi.9 Saponin merupakan
senyawa penting dalam proses penyembuhan luka.
karena dapat memacu pembentukan kolagen, yaitu
struktur protein yang berperan penting dalam proses
penyembuhan luka.
Senyawa golongan flavonoid dapat berperan
sebagai antioksidan denganmenghambat peroksidasi
dari lipid dan berpotensi menginaktifasi oksigen
triplet,8 serta anti-inflamasi yang dapat mengurangi
peradangan serta membantu mengurangi rasa nyeri
bila terjadi pendarahan atau pembengkakan pada
ulkus traumatikus.13
Kandungan lain pada A.marina yang berperan
dalamproses penyembuhan ulkustraumatikus adalah
asam amino. Asam amino glisin,betaine,asparagine
merupakan asam amino yang terdapat pada ekstrak
A.marina.8 Asam amino yang berperan dalam proses
penyembuhan luka, yaitu arginine, glycine, proline,
lysine, glucosamine, D-glucoronicacid, dancamosin.14
Glycine adalah asam amino dengan konsentrasi
tertinggi pada A.marina.
Glycinemerupakan salah satu komponen utama
pembentukkolagen padatubuh manusia yangbekerja
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secara sinergis bersama asam amino esensial lainnya
untukmembuat sebuahpolipeptida yang merangsang
perbaikan jaringan danproses penyembuhan,15 selain
itu A.marina juga mengandung vitamin C yangcukup
tinggi di bagian daun sebanyak 15,32 mg.16
Vitamin C berperan untuk meningkatkan migrasi
neutrofil dan transformasi limfosit, penting dalam
sintesis kolagen, dalam pembentukan ikatan antara
serat kolagen, yaitupembentukantriple helixcolagen;
kolagenadalahprotein yangmembantupembentukan
jaringan ikat di kulit ligamen dan untuk menjaga
daya tahan tubuh.5,17 Vitamin C juga diketahui dapat
mempercepat penyembuhan ulkus karena fungsinya
yang juga dapat menangkap radikal bebas sehingga
memutus ikatan reactive oxygen species (ROS).18
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Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah
dilakukan, kelompokP3menyebabkan penyembuhan
palingcepat dibandingkan dengan kelompok P1 dan
P2. Hal tersebut menunjukkan bahwa sangat besar
kemungkinan terjadi proses penyembuhan ulkus
traumatikus yang lebih cepat dengan menggunakan
konsentrasi ekstrak A.marina yang lebih tinggi.
Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa
konsentrasi ekstrak 10% dari daun mangrove (A.
marina) tidak memiliki pengaruh yang lebih baik,
sedangkan konsentrasi 20%, 40% terbukti memiliki
pengaruh lebih baik dibandingkan asam hialuronat
0,2% terhadap penyembuhan ulkus traumatikus.
Ekstrak40%A.marinaadalahkonsentrasiyangpaling
efektif.
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