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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Luka bakar merupakan salah satu trauma yang sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari bahkan sering kali merupakan kecelakaan masal (mass 

disaseter). Luka bakar tergolong kasus epidemik yang serius dalam tahun-tahun 

belakangan ini. Luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang 

disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik 

dan radiasi (Moenajat,2001). 

Kasus luka bakar di Indonesia ditemukan lebih dari 40% luka bakar 

derajat II dan III. Terdapat 107 kasus luka bakar yang dirawat, dengan angka 

kematian 37,38% yang dilaporkan dari RS. Cipto Mangun Kusumo Jakarta, 

sedangkan di RS. Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 2000 dirawat 106 kasus luka 

bakar dengan angka kematian 26,41%. Di RS Dr. Sardjito Yogyakarta, rata-rata 

dirawat enam pasien luka bakar perminggu setiap tahun (Kalsum, 2012). Semua 

luka bakar (kecuali luka bakar ringan atau luka bakar derajat I) membutuhkan 

penanganan medis yang segera karena beresiko terhadap infeksi, dehidrasi dan 

komplikasi serius lainnya (Setiawan, 2001). 

Salah satu standar pada perawatan luka bakar yang digunakan adalah 

dengan pemakaian silver sulfadiazine (SSD). SSD dipakai atau dioleskan di kulit 

untuk mencegah dan membunuh bakteri atau infeksi jamur di kulit atau area yang 

terkena luka bakar. Obat ini biasanya digunakan dalam perawatan luka bakar 
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derajat II dan derajat III. Namun demikian masyarakat masih mengalami kesulitan 

untuk menggunakan obat ini secara maksimal karena harganya yang relatif mahal 

terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah (Handian, 

2006). Selain itu, SSD sendiri mempunyai efek samping memperlambat 

penyembuhan luka, bersifat toksit pada ginjal, leukopenia. (Seyed,2010). 

Propolis adalah salah satu bahan alam yang mempunyai banyak kelebihan 

salah satunya sebagai terapi luka bakar (Ahmed,2011). Tediri dari campuran 

beberapa resin yang dikumpulkan oleh lebah Apis millifera dari beberapa macam 

tumbuhan, resin ini bersifat kental dan lengket. Propolis yang dikumpulkan lebah 

dari getah pohon poplar atau sumber botani lainnya, kaya akan flavonoid yang 

meliputi hampir 50-55 % dari komposisi propolis. Propolis telah digunakan 

sangat luas sebagai antiinflamasi dan antihipertensi, imunostimulan, bakteriostatik 

dan anti oksidan (Gonzales, 2003). 

Berdasarkan penjelasan dan data-data diatas, penulis mencoba 

membuktikan pengaruh pemberian Propolis terhadap luas luka bakar derajat II B 

pada tikus putih strain wistar (Rattus Norvegicus). 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pemberian Propolis terhadap perubahan luas luka 

bakar derajat II B-III pada tikus putih strain wistar (Rattus Norvegicus) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

ekstrak propolis terhadap perubahan luas luka bakar derajat II B-III pada tikus 

putih strain wistar (Rattus Norvegicus). 
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1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui perubahan luas luka bakar derajat II B-III pada tikus putih 

strain wistar (Rattus Norvegicus) yang diberi ekstrak propolis. 

2. Mengetahui frekwensi pemberian ekstrak propolis yang paling efektif 

dalam menyembuhkan luka bakar derajat II B-III pada tikus putih strain 

wistar (Rattus Norvegicus). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Masyarakat 

Memberi informasi kepada masyarakat tentang penggunaan 

Propolis terhadap luas luka bakar derajat II B-III. 

1.4.2 Bagi Akademis 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengacu pada luas luka 

bakar derajat II B-III. Sehingga nantinya penelitian ini dapat dipakai 

sebagai acuan atau sumbangan informasi dan wawasan  ilmu pengetahuan 

dibidan kesehatan khususnya dibidang fitofarmalogi. 

1.4.3 Manfaat Praktis 

  Memberi informasi tentang adanya manfaat penggunaan propolis 

sebagai obat luka bakar derajat II B-III. 


