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MOTTO 

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya tiada berputus asa dari  rahmat Allah melainkan orang-

orang yang kufur” . Harapan selalu ada bagi orang yang percaya, hadapi 

setiap tantangan dalam hidup dengan niat mencari ridho-Nya. 

Lakukan semua usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan 

disertai dengan doa, percayalah rahasia kebehasilan adalah kerja keras dan 

belajar dari kegagalan. 
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DENGAN LARUTAN NaCl MURNI DAN NaCl MENGGUNAKAN 

 DAUN SIRIH TERHADAP PENYEMBUHAN  

ULKUS DIABETES MELITUS 

 

Yuyun Khairun Nisa 

Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kendari, Indoensia 

Email : yuyunkhairunnisa019@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Pendahuluan:  Cara terbaik untuk membersihkan luka dengan 

menggunakan cairan saline dan untuk luka yang kotor bisa menggunakan 

water-presure. Cairan NaCl 0,9% juga merupakan cairan fisiologis yang 

efektif untuk penyembuhan karena sesuai dengan kandungan garam dalam 

tubuh  Tujuan: Tujuan dari literatur review Untuk mengetahui secara 

spesifik tentang pengaruh penyembuhan luka granulasi dengan larutan NaCl 

murni dan NaCl menggunakan terhadap penyembuhan ulkus diabetes 

melitus.  

Metode: Menggunakan metode Literatur Review dilakukan berdasarkan 

issue,metedologi, persamaan dan jurnal penelitian. Dari 4 penelitian yang 

digunakan masing-masing memiliki metode yang berbeda yaitu  tipe pre 

eksperimental dengan desain the pretest-post test, quasi exsperiment, serta 

metode Asuhan Keperawatan atau metode deskriptif. Hasil: hasil yang di 

dapatkan setelah melakukan intervensi terdapat adanya pengeringan luka 

selama dilakukan perawatan luka menggunakan cairan NaCl 0,9% terjadi 

pengeringan luka tetapi membutuhkan waktu yang lama. Simpulan: 

Berdasarkan 4 penelitian yang didapatkan bahawa perawatan luka dengan 

larutan NaCl terhadap penyembuhan ulkus diabetes melitus terbukti efektif 

dapat membantu proses penyembuhan ulkus diabetes melitus tetapi  

membutuhkan waktu yang lama bila hanya menggunakan NaCl murni. 

Kata Kunci : Perawatan Luka,Ulkus Diabetes Melituss, Larutan NaCl 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The best way to clean wounds using saline and for dirty wounds can 

be to use water-presure. NaCl 0.9% liquid is also an effective physiological fluid 

for healing because it matches the salt content in the body. Purpose: Purpose of 

the literature review To find out specifically about the effect of wound care with 

NaCl solution on healing diabetes mellitus ulcers. Methods: Using the Literature 

Review method is based on issues, methodology, equations and research journals. 

Each of the 4 studies used different methods, namely the pre-experimental type 

with the design of the pretest-post test, quasi experiment, and Nursing Care or 

descriptive methods. Results: the results obtained after the intervention contained 

wound drying during wound care using 0.9% NaCl fluid, but wound drying took 

a long time. Conclusion: Based on 4 studies found that wound care with NaCl 

solution to cure diabetes mellitus ulcers has proven to be effective in helping the 

healing process of diabetes mellitus ulcers but requires a long time when only 

using pure NaCl. 

Keywords: Wound Care, Diabetes Melituss Ulcer, NaCl Solution 
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I. PENDAHULUAN 

Diabetes Mellitus atau biasa dikenal dengan bahasa lain kencing manis 

adalah penyakit metabolisme yang di tandai dengan meningkatnya kadar gula 

darah (glukosa) seseorang dalam tubuh yang tinggi melebihi batas normal 

(hyperglikemia) sehingga bisa menimbulkan komplikasi baik akut maupun kronis. 

Salah satu komplikasi yang sering terjadi yaitu ulkus Diabetes Mellitus. Adapun 

Ulkum DM merupakan sebuah luka terbuka yang terjadi pada lapisan kulit sampai 

kedalam dermis lapisan kulit yang berada antara kulit epidermis. (Lukman Waris 

Marewa, 2015)  

Pada tahun 1995 Menurut WHO penyakit Diabetes Mellitus ini 

diperkirakan sebanyak 171 juta orang, (2,8% dari penduduk dunia) menderita DM. 

Di perkirakan pada tahun 2030 akan menjadi 366 juta (4,4% dari penduduk dunia). 

Berdasarkan laporan WHO kasus DM di indonesia pada tahun 2010  berjumlah 

sebesar 3% dari total penduduk indonesia (239.870.937 jiwa) atau sekitar 7 juta 

jiwa lebih menderita kencing manis (DM). Tahun 2013  Diabetes Mellitus 

mengalami peningkatan menjadi 6% dari 247 juta penduduk Indonesia, atau sekitar 

14.820.000 jiwa yang menderita DM. Sebuah peningkatan yang sangat fantastis 

yaitu sebesar 100% (meningkat sekitar 7 juta lebih) hanya dalam kurun waktu 3 

tahun. (Lukman Waris Marewa, 2015) 

Hasil penelitian menunjukkan prevalensi penderita ulkus Diabetes 

Mellitus (DM) di indonesia sekitar 15% dengan resiko amputasi sebesar 30%, 

jumlah kematian 32%, dan ulkus Diabetes Mellitus merupakan penyebab terbesar 

perawatan di rumah sakit yakni sebanyak 80%. Penderita ulkus Diabetes Mellitus 

di Indonesia kurang lebih memerlukan biaya perawatan sebesar 1,3 juta sampai 1,6 

juta rupiah setiap bulannya dan sekitar Rp 43,5 juta per tahun.(Ridwan, 2015) 
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Penurunan perfusi ke perifer menyebabkan kematian jaringan dan iskemik 

sehingga berisiko terjadi ulkus diabetes mellitus. Gangguan perfusi tersebut akan 

menyebabkan abnormalitas aliran darah dimana kebutuhan nutrisi dan oksigen 

maupun pemberian antibiotik tidak mencukupi atau tidak dapat mencapai jaringan 

perifer dan untuk kebutuhan metabolisme pada lokasi tersebut sehingga 

membutuhkan perawatan ulkus diabetes yang benar. (Suriadi, 2015) 

Dasar dari perawatan ulkus diabetes mellitus meliputi 3 hal antara lain 

debridement, off loading dan kontrol infeksi. (Kruse, 2015). Elevasi ekstremitas 

bawah merupakan manajemen ulkus diabetes tambahan yang bisa diterapkan. 

Elevasi ekstremitas bawah ini bertujuan agar sirkulasi perifer tidak menumpuk di 

area distal ulkus dan menyebabkan aliran darah akan cenderung menuju perifer 

terutama kaki yang mengalami ulkus atau luka. Udem akan meningkatkan tekanan 

pada area distal dan mengurangi perfusi akibat penekanan arterial. Penambahan 

manajemen Ulkus diabetes dengan elevasi ekstremitas bawah diharapkan mampu 

mempercepat proses penyembuhan ulkus diabetes yang jumlah penderitanya besar 

di dunia. (Seeley, 2015) 

Luka merupakan suatu kerusakan integritas kulit yang dapat terjadi ketika kulit 

terpapar suhu atau pH, zat kimia, gesekan, trauma tekanan dan radiasi. Respon 

tubuh terhadap berbagai cedera dengan proses pemulihan yang kompleks dan 

dinamis yang menghasilkan pemulihan anatomi dan fungsi secara terus menerus 

disebut dengan penyembuhan luka. Penyembuhan luka terkait dengan regenerasi 

sel sampai fungsi organ tubuh kembali pulih, ditunjukkan dengan tanda-tanda dan 

respon yang berurutan dimana sel secara bersama-sama berinteraksi, melakukan 

tugas dan berfungsi secara normal. Idealnya luka yang sembuh kembali normal 

secara struktur anatomi, fungsi dan penampilan. Luka diabetes disebabkan oleh 
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beberapa faktor, yaitu neuropati, trauma, deformitas kaki, tekanan dan penyakit 

vaskuler perifer.  Pemeriksaan dan klasifikasi ulkus diabetes yang menyeluruh dan 

sistematik dapat membantu memberikan dan arahan perawatan yang adekuat  

(Bogie & 48(3).7-10, 2016) 

Perawat mempunyai peran yang penting dalam merawat pasien DM yaitu 

dalam membuat perencanaan untuk mencegah timbulnya luka diabetes dengan cara 

melakukan perawatan luka, inspeksi luka setiap hari, menjaga kelembapan. Salah 

satu peran perawat yang tidak kalah penting adalah dalam memberikan perawatan 

luka pada pasien DM yang mengalami luka kaki diabetes. Manajemen luka 

sebelum-nya tidak mengenal adanya lingkungan luka yang lembab. Manajemen 

perawatan luka yang lama atau disebut juga dengan metode konvensional dimana 

hanya membersihkan luka dengan normal salin atau larutan NaCl 0,9% dan 

ditambahkan dengan iodine providine, kemudian ditutup dengan kassa kering. 

Tujuan dari balutan konvensional ini adalah untuk melindungi luka dari infeksi. 

Pada balutan konvensional ketika akan merawat luka pada hari berikutnya, kassa 

akan menempel pada luka dan menyebabkan rasa sakit pada klien, di samping itu 

juga sel-sel yang baru tumbuh juga akan rusak. Untuk itu diperlukan pemilihan 

metode balutan lukayang tepat untuk  mengoptimalkan proses penyembuhan luka. 

Saat ini, teknik perawatan luka telah banyak mangalami perkembangan, dimana 

perawatan luka sudah menggunakan balutan modern.(Bogie & 48(3).7-10, 2016) 

  Cara terbaik untuk membersihkan luka dengan menggunakan cairan saline 

dan untuk luka yang kotor bisa menggunakan water-presure. Cairan NaCl 0,9% 

juga merupakan cairan fisiologis yang efektif untuk penyembuhan karena sesuai 

dengan kandungan garam dalam tubuh (Thomas, 2007). Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian melalui kajian literatur atau literature review 
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yang berkaitan dengan pengaruh perawatan luka dengan larutan NaCl terhadap 

penyembuhan ulkus diabetes melitus. Tujuan dari penulisan literature review ini 

adalah Untuk mengetahui secara spesifik tentang pengaruh penyembuhan luka 

granulasi dengan larutan NaCl murni dan NaCl menggunakan terhadap 

penyembuhan ulkus diabetes melitus.  

II. METODE PENELITIAN  

Jenis metode penelitian ini merupakan metode terbaik dalam  menjawab 

pertanyaan klinis di lapangan. Tipe study yang di review adalah semua jenis 

penelitian yang menggunakan metode perawatan luka dengan larutan NaCl 

untuk membantu proses penyembuhan luka.   

Pencarian dilakukan menggunakan Google scholar dengan kata kunci 

yang telah dipilih. Artikel yang ditemukan kemudian di identifikasi dengan 

cermat untuk melihat apakah artikel memenuhi kriteria inklusi penulis untuk di 

jadikan sebagai literatur dalam penulisan literature review. Pencarian artikel 

dibatasi dari tahun 2015 hingga 2020 yang di akses full text dalam bentuk pdf.  

Tabel 1. Strategi Pencarian Pada Google Scholar 

Strategi Pencarian menggunakan Data Based Google Scholar 

Keyword yang digunakan : 

1. perawatan luka dengan larutan NaCl untuk membantu proses penyembuhan luka. 

 

 

Artikel yang masuk dalam kriteria inklusi dianalisis, diekstraksi dan 

disintesis kemudian ditemukan evidancenya. Dari hasil ekstraksi dan analisis 

diharapkan akan ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan dasar 
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dalam melakukan intervensi keperawatan dirumah sakit ataupun tatanan 

komunitas.      

Kriteria inklusi pada literatur ini mengacu pada artikel penelitian yang 

membahas tentang pengaruh perawatan luka dengan larutan NaCl terhadap 

penyembuhan ulkus diabetes melitus. 

Berikut ini merupakan intisari yang diambil dari penelitian: judul 

penelitian, nama peneliti, metode, sampel dan hasil. Intisari yang diambil 

kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabel agar hasil ekstraksi mudah 

dibaca. 

Untuk mencari artikel, penulis melakukan pencarian menggunakan kata 

kunci yang sudah disusun. Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi 

dan ekslusi didapatkan 4 artikel, 4 artikel tersebut kemudian dianalisis. Di 

bawah ini merupakan 4 daftar artikel yang diektraksi dalam bentuk tabel. 
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Gambar 1. Hasil Pencarian dan Seleksi Studi 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Sintesis/Ekstraksi data hasil penelitian  

N

o 

Penulis/Judul Tujuan Metode 

Penelitian 

Sampel Hasil 

Google scholar : dengan 

menggunakan kata kunci 

”perawatan luka dengan 

larutan NaCl terhadap 

penyembuhan ulkus diabetes 

melitus” sebanyak: 215 artikel 

  

  

 
a. Artikel yang tidak sesuai dengan judul 

sebanyak 138 hasil 

b.  Artikel yang non full text atau artikel 

dalam bentuk pulblikasi tidak asli 

sebanyak 11 

 

Artikel terpilih 

berdasarkan kriteria 

eksklusi sebanyak 4 

artikel 

 

4 artikel  memenuhi 

syarat review  

identification 

Dispesifikan dalam 

5 tahun terakhir di 

dapatkan hasil 153 

artikel 

Eligibility/kelayakan 

Hasil artikel Literatur 

untuk dianalisis 
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1 Penulis : 

Nuh Huda 1 , 

Hendro Joko 

(2015) 
 

Judul : 

Perbandingan 

Pencucian 

menggunakan 

Daun Sirih 

dengan Larutan 

Nacl 0,9% 

terhadap proses 

Penyembuhan 

Ulkus pada 

pasien DM 

Di RSUD Dr. 

Mohammad 

SOEWANDHI

E 

SURABAYA 

Tujuan 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

efektifitas 

pencucian 

luka dengan 

daun sirih 

dibandingkan 

dengan 

penggunaan 

NaCl 0,9 % 

pada Ulkus 

DM 

Desain 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah tipe 

pre 

eksperimenta

l dengan 

desain the 

pretest-

posttest only 

design yaitu 

penelitian 

dilakukan 

dengan cara 

memberikan 

pretest 

(pengamatan 

awal ) 

terlebih 

dahulu 

sebelum 

diberikan 

intervensi. 

Sebagai 

populasi 

adalah 

pasien 

ganggren 

RSUD dr 

Mohammad 

Soewandhie 

Surabaya 24 

responden 

menggunaka

n sampling 

jenuh dan 

menggunaka

n uji statistik 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

dan Mann 

withney 

Penelitian 

menunjukkan 

bahwa hasil uji 

statistic 

didapatkan 

p=0,002, maka 

dapat diartikan 

adanya 

perbedaan 

sebelum dan 

sesudah 

pencucian luka 

memnggunaka

n NaCl 0,9% 

dan daun sirih. 

Hasil akhir 

peneitian dapat 

disimpulkan 

bahwa daun 

sirih lebih 

signifikan 

dibanding 

NaCl 0,9%. 

Penggunaan 

daun sirih 

ternyata lebih 

baik dalam 

mempercepat 

proses 

granulasi pada 

Ulkus Dm 

dibandingkan 

dengan NaCl 

0,9%. 

 2 Penulis: 

S. Eko Ch. 

Purnomo1 , Sri 

Utami 

Dwiningsih2 , 

Kurniati Puji 

Lestari3(2015) 

 

Judul : 

Efektifitas 

Penyembuhan 

Luka 

Menggunakan 

NaCl 0,9% 

Dan Hydrogel  

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

keefektifitasa

n 

penyembuha

n luka 

dengan NaCl 

0,9% dan 

hydrogel 

pada ulkus 

diabetes 

mellitus. 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

kuantitatif 

dengan 

menggunaka

n desain 

eksperimenta

l. 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

menggunaka

n Purposive 

Sampling 

sehingga 

diperoleh 

sampel 

masing-

masing 

sebanyak 30 

orang. 

Direncanaka

n 

menggunaka

Dari hasil 

analisa data 

menggunakan 

Mann-

Whitney U test 

dengan taraf 

signifikansi 

sebesar 5% 

diperoleh nilai 

= 0,000 

dengan nilai Z 

hitung sebesar 

6,482 dan 

mean rank 

45,08:15,92 

(3:1) artinya 
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Pada Ulkus 

Diabetes 

Melitus DI 

RSU KOTA 

SEMARANG 

n uji 

independen 

t-tes, namun 

ternyata data 

penelitian 

tidak 

terdistribusi 

dengan 

normal 

sehingga 

dipilih uji 

alternative 

non 

parametrik 

Mann-

Whitney U-

test 

hydrogel lebih 

efektif 

dibandingkan 

NaCl 0,9% 

dalam 

penyembuhan 

luka ulkus DM 

di RSU Kota 

Semarang. 

Perbaikan luka 

ulkus dengan 

hydrogel 

mengalami 

penurunan 

mean 10-13 

poin 

sedangkan 

penggunaan 

NaCl 0,9% 

hanya 

menurun mean 

2-3 poin dalam 

9 hari (Skala 

Bates-Jansen). 

 3 Penulis : 

Hendri¹ , Ida 

Suryati² , 

Yenty Gustina³ 

(2019) 

 

Judul : 

Asuhan  

Keperawatan 

Pada Dengan 

Perawatan 

Luka Ulkus 

DM  

Menggunakan 

Cairan NaCl 

0,9% Di Ruang 

Penyakit 

Dalam RSUD 

H.HANAFIE 

MUARO 

BUNGO 

Tujuannya 

untuk 

menganalisa 

hasil 

implementasi 

asuhan 

keperawatan 

dengan 

intervensi 

perawatan 

luka 

menggunaka

n cairan NaCl 

0,9% untuk 

mempercepat 

penyembuha

n luka. 

Metode 

dalam 

penulisan 

Karya Ilmiah 

Akhir Ners 

ini berupa 

studi kasus 

yang diambil 

saat praktek 

Rsud 

H.Hanafie 

Muaro Bungo 

dengan 

melakukan 

Asuhan 

keperawatan 

selama 3 hari. 

Jumlah 

sampel 20 

responden 

Hasil yang 

didapatkan 

setelah 

melakukan 

intervensi 

terdapat 

adanya 

pengeringan 

luka selama 

dilakukan 

perawatan luka 

menggunakan 

cairan NaCl 

0,9% Terjadi 

pengeringan 

luka yang 

cepat. 

4 Penulis : 

Imran 

Pashar(2017) 

 

Judul : 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

menganalisis 

efektifitas 

Penelitian 

menggunaka

n dengan 

rancangan 

penelitian 

Penelitian ini 

dilakukan 

September 

November 

2017 di 

Hasil uji delta 

diperoleh p 

value 0.000 

artinya ada 

perbedaan 
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Efektifitas 

pencucian luka 

menggunakan 

larutan NaCl 

0.9% dan 

kombinasi 

larutan NaCl 

0.9% dengan 

infusa daun 

sirih merah 

40% terhadap 

proses 

penyembuhan 

ulkus diabetik 

di klinik 

perawatan luka 

kota Semarang 

pencucian 

luka 

menggunaka

n larutan 

NaCl 0,9% 

dan 

kombinasi 

larutan NaCl 

0,9% dengan 

infusa daun 

sirih merah 

40% terhadap 

proses 

penyembuha

n ulkus 

diabetik 

quasi – 

experiment 

pretest-

posttest 

klinik Agung 

Wound Care 

dan Perawat 

Praktek 

Mandiri 

(PPM) 

Semarang 

terdiri dari 

10 

responden 

kelompok 

kontrol dan 

10 

responden 

kelompok 

intervensi. 

efektifitas 

antara kedua 

kelompok, 

pencucian luka 

menggunakan 

kombinasi 

larutan NaCl 

0.9% dengan 

infusan daun 

sirih merah 

lebih efektif 

dalam 

penyembuhan 

luka. 

Rekomendasi 

penelitian ini 

adalah perawat 

dalam 

melakukan 

pencucian luka 

ulkus diabetik 

dapat 

menggunakan 

kombinasi 

larutan NaCl 

0.9% dengan 

infusa daun 

sirih merah 

40%. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan buku panduan penulis literatur review jurusan keperawatan 

Poltekkes Kemenkes Kendari di tentukan 4 artikel yang dapat memenuhi syarat 

untuk dianalisa. Dari empat (4) artikel yang didapatkan ke empat (4) artikel 

tersebut menggunakan metode penelitian yang berbeda-beda, metode 

penelitian tersebut diantaranya tipe pre eksperimental dengan desain the 

pretest-post test, quasi exsperiment, serta metode Asuhan Keperawatan. 

Artikel pertama (Nuh Huda 1 , Hendro Joko 2015) menunjukkan hasil akhir 

penelitian dapat disimpulkan bahwa daun sirih lebih signifikan dibanding NaCl 
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0,9%. Penggunaan daun sirih ternyata lebih efektif dalam mempercepat proses 

granulasi pada Ulkus Dm dibandingkan dengan NaCl 0,9% itu sendiri. Hal ini 

dijelaskan pada penggunaan NaCl dari 12 responden sebelum dilakukan 

pencucian dan sesudah pencucian menggunakan NaCl 0,9% ada perbedaan 

pada warna dasar luka dan jaringan nekrotiknya ini juga didukung oleh hasil 

uji statistik menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test dimana p=0,001 pada 

jaringan nekrotik, p=0,001 pada warna dasar luka, maka dapat disimpulkan 

adanya perbedaan sebelum dan sesudah pencucian luka memnggunakan NaCl. 

Akan tetapi tidak ada perbedaan pada garanulasi dari 12 responden yang 

dilakukan pencucian. 

Sedangkan pada penggunaan Daun sirih Data yang diperoleh selama 

penelitian dimana karakteristik luka sebelum di lakukan pencucian luka 

menggunakan daun sirih dari 12 responden adalah semua responden terdapat 

jaringan nekrotik keras, semua responden warna dasar luka berwarna kuning 

dan semua responden tidak ada granulasi. Sedangkan data yang diperoleh 

setelah tindakan ke empat (hari ke 8) didapatkan karakteristik luka dari 12 

responden adalah 2 responden jaringan nekrotik lunak, 10 responden jaringan 

nekrotiknya hilang. Sedangkan di lihat dari warna dasar luka 2 responden 

warna dasar lukanya kuning, 10 responden warna dasar menjadi merah dan 

dilihat dari granulasi yang terjadi 10 responden terdapat granulasi, 2 responden 

tidak ada granulasi. Didukung hasil uji statistik menggunakan Wilcoxon 

Signed Ranks Test dimana p=0,001 pada jaringan nekrotik, p=0,001 pada 
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warna dasar luka dan p=0,002 pada granulasi, maka dapat disimpulkan adanya 

perbedaan sebelum dan sesudah pencucian luka memnggunakan daun sirih. 

Granulasi adalah jaringan fibrosayang terbentuk dari bekuan darah sebagai 

bagian dari proses penyembuhan luka, sampai matang menjadi jaringan parut. 

Secara histologis terbentuknya jaringan granulasi di tandai dengan proliferasi 

pembuluh darah baru dan fibrolabs. 

Artikel kedua, Hydrogel lebih efektif dibandingkan NaCl 0,9%, pada  

Perkembangan luka menggunakan kompres NaCl 0,9% tidak menunjukkan 

perbaikan/perubahan yang mencolok. Pada perawatan luka menggunakan 

NaCl mayoritas derajat lesi yang dialami oleh responden adalah grade 3-4 

sebanyak 26 orang (86,6%), grade 5 sebanyak 4 orang (13,3%). Keadaan luka 

akan mempengaruhi perkembangan luka itu sendiri. Skore Bates-Jansen dalam 

9 hari perawatan mengalami penurunan antara 2 – 3 poin, sehingga untuk 

mencapai perbaikan luka grade regenerasi-maturasi membutuhkan waktu yang 

lama dan pengendalian kadar gula darah dan pengaturan diit yang ketat.  

Kompres NaCl kurang efektif untuk mencegah timbulnya jaringan 

nekrotik, sedangkan keberadaan jaringan nekrotik pada ulkus menjadi tempat 

bersembunyi koloni bakteri juga menghambat proses granulasi jaringan 

(Smeltzer, 2006). Sehingga proses penyembuhan luka ulkus diabetikum 

menjadi berkepanjangan, hal ini dapat terlihat pada Mean rank 45,08 bila. 

dibandingkan dengan tindakan kompres hydrogel yang mempreoleh 15,92, 

maka diperoleh perbandingan 3:1 yang artinya perbaikan luka menggunakan 

NaCl 0,9% 3 kali lebih lambat dibandingkan dengan kompres hydrogel. 
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Artikel ke-tiga menunjukan hasil yang efektif setelah melakukan 

intervensi terdapat adanya pengeringan luka selama dilakukan perawatan luka 

menggunakan cairan NaCl 0,9% terjadi pengeringan luka yang cepat. Menurut 

Haris (2009) pembersihan luka secara klasik menggunakan antiseptic seperti 

hydrogen peroxide, povidone iodone, acetic acid dan chlorohexadine dapat 

mengganggu proses penyembuhan dari tubuh karena kandungan antiseptic 

tersebut tidak hanya membunuh kuman, tetapi juga membunuh leukosit yang 

dapat membunuh bakteri pathogen dan jaringan fibroblast yang membentuk 

jaringan kulit baru. Cara yang terbaik untuk membersihkan luka adalah dengan 

menggunakan cairan saline dan untuk luka yang sangat kotor dapat digunakan 

water-presure. Cairan NaCl 0,9% juga merupakan cairan fisiologis yang efektif 

untuk perawatan luka karena sesuai dengan kandungan garam tubuh (Thomas, 

2007). 

Pada artikel ke-empat menunjukkan bahwa Salah satu penanganan ulkus 

kaki diabetik yang dilakukan di rumah sakit adalah perawatan luka, dengan 

menggunakan larutan NaCl 0,9% namun hal tersebut masih kurang efektif 

disebabkan proses penyembuhan lukanya yang cukup lama sehingga perlu 

dikembangkan bahan perawatan luka yang lebih efektif, aman serta 

penyembuhannya yang relatif cepat sebagai alternatif dalam proses 

penyembuhan ulkus diabetes melitus, sehingga peneliti tersebut menemukan 

pencucian luka menggunkan larutan NaCl 0,9% dan kombinasi larutan NaCl 

0,9% dengan infusa daun sirih merah 40%.  
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Daun sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang 

diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai jenis 

penyakit, di samping juga memiliki nilai spritual yang tinggi (Sudewo, 2008). 

Pembuatan infusa daun sirih merah pada penelitian sebelumnya yakni 40 gram 

simpilisia daun sirih merah yang kandungan airnya yakni 2% ditambahkan 

dengan aquades 100 cc kemudian direbus hingga mendidih (suhu kurang lebih 

90 ºC) dan dibiarkan hingga selama 16 menit setelah mendidih, sesekali 

diaduk. Kemudian infusa daun sirih merah disaring 

http://repository.unimus.ac.id 49 menggunakan kain flanel yang telah 

disterilkan, ditampung dalam botol stteril yang terdapat ukuran dengan jelas. 

Bila hasil infusa cairan kurang dari 100 cc dapat ditambahkan aquadest melalui 

sisa simplisia infusa, kemudian ditambahkan pada larutan yang telah disaring 

sebelumnya. 
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IV. SIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN  

Hasil literature review ini menunjukkan bahwa perawatan luka 

dengan larutan NaCl terhadap penyembuhan ulkus diabetes melitus terbukti 

dapat membantu proses penyembuhan ulkus diabetes mellitus tetapi  

membutuhkan waktu yang lama bila hanya menggunakan NaCl murni.  

Dengan sedikitnya hasil penelitian dengan menggunakan metode 

penelitian yang terbaik yang dilakukan pada manusia, di harapkan kepada 

penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan kualitas yang lebih baik 

akan sangat membantu proses perkembangan metode perawatan luka 

dengan larutan NaCl terhadap penyembuhan ulkus diabetes melitus agar 

dapat diterapkan di kalangan rumah sakit maupun pada kalangan komunitas. 

Jika sudah ditemukan evidance yang terbaru dengan kualitas 

penelitian yang lebih baik maka literature review ini dapat di upgrade 

sebagai pedoman dalam memberikan intervensi berupa perawatan luka 

dengan larutan NaCl untuk proses penyembuhan ulkus diabetes melitus. 
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