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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menggunakan sumber panas seperti 

api, bahan kimiawi, dan juga listrik dalam beraktivitas maka tidak jarang dijumpai 

kasus luka bakar. Kejadian luka bakar tertinggi terjadi di negara dengan 

penghasilan menengah sampai  rendah yaitu sekitar 95% (Peck et al., 2009). 

Studi analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis data dari rekam medis 

pasien yang dirawat di Unit Luka Bakar RSCM dari Januari 2011 – Desember 

2012. Parameter yang diinvestigasi adalah data dermografis pasien, etiologi dan 

luas luka bakar, penyebab kebakaran, dan mortalitas. Data tersebut disajikan 

dalam bentuk tabel, dikomputerisasi, dan dianalisis. Dari hasil penelitian tersebut 

terdapat 275 pasien, 203 diantaranya dewasa. Jumlah kematian pada pasien 

dewasa yaitu 76 pasien (27.6%). Diantara pasien yang meninggal, 78% 

disebabkan oleh api, luka bakar listrik (14%), air panas (4%), kimia (3%), dan 

metal (1%). Hampir semua luas luka bakar adalah deep dermal (Derajat 2) dan 

full thickness (Derajat 3). Penyebab kematian yaitu septicaemia (42.1%), 

kegagalan organ multipel (31.6%), systemic inflammatory response syndrome 

(17.6%), dan acute respiratory distress syndrome (87.6%) (Martina, et al, 2013). 

Luka bakar akan menimbulkan kerusakan berbagai organ, diantaranya kulit. 

Sebagai respon terhadap jaringan yang rusak, tubuh memiliki kemampuan untuk 

mengganti jaringan yang rusak, memperbaiki struktur, kekuatan, dan fungsinya 

melalui proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka merupakan proses 
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yang kompleks dan dinamis yang melibatkan interaksi antara sel dan mediator 

yang berbeda (Fitria, 2014). 

Ekstrak tumbuh–tumbuhan telah dikenal dalam penggunaan secara topikal 

sebagai terapi pada penyembuhan luka serta berbagai macam penyakit. Beberapa 

tanaman tersebut memiliki persamaan pada beberapa karakter, seperti 

memproduksi senyawa flavonoid dengan struktur fenol. Komponen–komponen  

phytochemical ini sangat reaktif dengan senyawa–senyawa lainnya, seperti 

oksigen dan molekul-molekul biologi lainnya, untuk menetralisir radikal bebas 

atau membuat efek–efek biologis. Beberapa data menyebutkan bahwa tanaman 

dengan kandungan senyawa fenolik yang bermanfaat bagi kesehatan manusia 

dapat ditemukan pada tanaman teh hijau (Obaid, 2011).  

 Teh hijau berasal dari pengeringan dan pengukusan dari daun teh segar 

sehingga tidak terjadi adanya oksidasi dan menyebabkan katekin yang terkandung 

pada teh hijau sangatlah tinggi. Sebaliknya, teh hitam mengalami tahap fermentasi 

penuh sebelum pengeringan dan pengukusan. Selama proses fermentasi tersebut 

katekin yang  berada dalam teh hitam menjadi teroksidasi dan terkondensasi dan 

berubah ke dalam bentuk polifenol dengan molekul yang lebih besar seperti 

teaflavin dan tearubinin (Thielecke, 2009) 

 Polifenol pada teh hijau memiliki karakteristik yang unik dimana polifenol 

tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan yang bertahap dan melindungi sel sel 

epitelial yang normal dari zat karsinogenik. Diantara kandungan polifenol yang 

terdapat pada teh hijau, EGCG dan ECG merupakan kandungan yang paling 

melimpah dan sangat menguntungkan bagi proses penyembuhan luka bakar (Qin 

et al., 2012). 
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Daun teh hijau sangatlah banyak manfaatnya, tetapi tidak banyak orang yang 

mengetahui mengenai manfaat dari daun teh hijau ini terutama dalam 

penyembuhan terhadap luka bakar. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk 

melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Gel Ekstrak Daun Teh 

Hijau (Camellia sinensis) terhadap Kecepatan Kontraksi Luka Bakar Derajat IIA 

pada Kulit Tikus Putih (Ratus novergius)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut:  Apakah terdapat pengaruh ekstrak daun teh hijau (Camellia 

sinensis) dalam sediaan gel terhadap kecepatan kontraksi luka bakar derajat IIA 

pada kulit tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

         Membuktikan adanya pengaruh ekstrak daun teh hijau (Camellia 

sinensis) dalam sediaan gel terhadap kecepatan kontraksi luka bakar derajat 

IIA pada kulit tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar)? 

     1.3.2 Tujuan Khusus 

 1. Mengetahui hubungan pemberian ekstrak daun teh hijau (Camellia 

sinensis)  sediaan gel terhadap kecepatan kontraksi luka bakar derajat 

IIA pada tikus putih jantan (Rattus novergicus strain wistar). 

 2. Mengetahui dosis yang tepat dari ketiga dosis yang diteliti terhadap 

kecepatan kontraksi luka bakar derajat IIA pada tikus putih jantan 

(Rattus novergicus strain wistar). 

1.4 Manfaat Penelitian   
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      1.4.1 Manfaat Akademis 

               Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh ekstrak 

daun teh hijau (Camellia sinensis) sediaan gel terhadap kecepatan kontraksi 

luka bakar derajat IIA pada tikus putih jantan (Rattus novergius strain 

wistar). 

     1.4.2  Manfaat Klinis 

           1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan 

penelitian tentang ekstrak daun teh hijau (Camellia sinensis) dalam 

sediaan gel.  

            2. Menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai obat alternatif  yang 

mempunyai  efek penyembuh luka bakar, yaitu daun teh hijau 

(Camellia sinensis). 

           3. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

informasi mengenai alternatif pengobatan dan penyembuhan luka bakar 

derajat IIA yang mudah dan murah.  

 


