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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Luka bakar adalah suatu respon kulit dan jaringan subkutan terhadap 

suhu atau termal. Luka bakar juga diidentifikasikan sebagai cedera pada kulit 

yang disebabkan oleh api, sengatan listrik, atau dengan bahan kimia (Corwin 

J. E., 2009 and Grace A. P. et al, 2007). Luka bakar ini juga dapat 

menyebabkan rusaknya jaringan tubuh yang disebabkan oleh trauma benda 

tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik 

(Judha M., 2013).  

Luka Bakar menyebabkan hilangnya epidermis, oleh karena itu pada 

kasus luka bakar akan menimbulkan kehilangan cairan. Cairan yang hilang 

tergantung pada luas daerah yang terkena luka bakar (Britto J.A., 2005). Efek 

luka bakar yang meluas juga mempengaruhi metabolisme dan fungsi di setiap 

sel tubuh. Semua sistem terganggu terutama sistem kardiovaskular, karena 

semua organ memerlukan aliran darah yang adekuat, maka perubahan fungsi 

kardiovaskular memiliki dampak terhadap ketahanan tubuh pasien dan 

pemulihan pasien (Corwin J. E., 2009). Perawatan luka bakar dapat dilakukan 

dengan pemantauan fisiologi cairan dan elektrolit, pemantauan nutrisi, 

pemantauan kardiopulmonar, dan perawatan luka (Schwartz S. et al, 2000).  

Luka bakar yang memerlukan perawatan terjadi pada 500.000 pasien 

per tahun di Amerika Serikat. Dari kasus luka bakar tersebut, 46 % nya adalah 

luka bakar karena api. Jumlah luka bakar yang serius menurun di Amerika 

Serikat karena peningkatan pencegahan luka bakar, namun masih ada sekitar 

3500 kematian akibat kebakaran setiap tahunnya. Sekitar 75% dari kematian 

tersebut terjadi di tempat kejadian. Morbiditas akibat luka bakar berkaitan 

dengan usia pasien, persentase luas permukaan tubuh yang terbakar, dan ada 

atau tidak adanya cedera pada inhalasi. Luka bakar yang mencakup lebih dari 

40% dari luas permukaan tubuh dan cedera inhalasi akan memiliki risiko 

kematian (Orgill P.D., 2009).  
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Di Amerika dilaporkan sekitar 2 sampai 3 juta penderita setiap 

tahunnya dengan jumlah kematian 5 – 6 ribu kematian pertahun. Hal ini 

mengakibatkan luka bakar merupakan penyebab mortalitas dan morbiditas 

yang tinggi, sedangkan di Indonesia belum ada laporan tertulis. Di rumah 

sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta pada tahun 1998 dilaporkan 107 kasus 

luka bakar yang dirawat, dengan angka kematian 37,38% sedangkan di rumah 

sakit Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 2000 dirawat 106 kasus luka bakar 

dengan angka kematian 26,41% (Kartohatmodjo, 2010). 

Derajat luka bakar dibagi berdasarkan luasnya jaringan yang terkena, 

yaitu luka bakar derajat I, luka bakar derajat II, dan luka bakar derajat III. 

Luka bakar mengenai kulit dan dapat menimbulkan nyeri, nyeri disebabkan 

karena luka bakar dapat meningkatkan mediator inflamasi karena luka bakar 

dapat mengenai ujung saraf pada kulit yang dapat menghantarkan sinyal 

seperti tekanan, suhu, dan nyeri (Judha M., 2013). Dalam penanganan nyeri 

pada luka bakar diperlukannya terapi farmakologi seperti analgetika narkotik 

(Morfin) maupun analgetika non narkotik (Ketorolac). Obat analgetika non 

narkotik dapat dipakai untuk mengobati rasa nyeri ringan sampai sedang dan 

dapat dibeli bebas, penggunaan analgetika non narkotik ini mampu 

mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menurunkan kesadaran 

serta tidak menimbulkan efek ketagihan (Tjay T.H. et al, 2007).  

Ketorolac merupakan golongan NSAID (Non-steroidal Anti 

inflammatory Drugs) yang dikembangkan sebagai analgesik dan dipasarkan 

dalam bentuk larutan intramuskular (IM), intravena (IV) atau tablet 

(O’Donnell J.T., 2005). Ketorolac dapat diberikan secara parenteral untuk 

penatalaksanaan nyeri sedang hingga berat (Oman K.S. et al, 2008). Absorbsi 

oral dan intramuskular (IM) ketorolac berlangsung cepat mencapai puncak 

dalam waktu 30-50 menit (Anonim, 2009). Ketorolac umumnya dipilih untuk 

analgesik paska operasi pada trauma dan perawatan kritis. Ketorolac dapat 

diberikan IV atau IM setiap enam jam dengan dosis 15-30 mg (Wilson C.W. 

et al, 2007). Ketorolac jika diberikan sejak awal kecelakaan pada luka bakar, 

dapat mengurangi keparahan cardiopulmonary yang dilihat dalam 48 jam 

pertama (Enkhbaatar et al, 2003). 
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Pada penelitian yang berjudul Intravenous Acetaminophen and 

Intravenous Ketorolac for Management of Pediatric Surgical Pain: A 

literature Review oleh Kit Baley et al (2014) bahwa IV ketorolac dapat 

digunakan secara tunggal maupun digunakan bersamaan dengan penggunaan 

analgesik opioid untuk mengontrol rasa nyeri. 

Berdasarkan data diatas, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk 

mengetahui pola penggunaan obat Ketorolac pada pasien luka bakar, sehingga 

dapat mencapai efek terapetik yang maksimal. Penelitian ini dilakukan di 

RSUD Dr. Saiful Anwar karena rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit 

umum yang sudah diakui pemerintah, terakreditasi dan RSUD rujukan 

terbanyak di kota malang. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Bagaimana profil pola penggunaan obat Ketorolac pada pasien luka bakar 

dan masalah terkait obat yang mungkin terjadi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mempelajari pola penggunaan obat dan masalah terkait obat Ketorolac 

pada pasien luka bakar di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola penggunaan obat Ketorolac pada pasien luka bakar. 

2. Mengkaji terapi Ketorolac terkait data Laboratorium dan data Klinik 

pada pasien luka bakar. 

3. Mengidentifikasi masalah terkait obat Ketorolac pada pasien luka 

bakar. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Pelayanan Kesehatan 

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukkan untuk 

mengetahui kesesuaian terapi Ketorolac yang diberikan pada pasien 
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luka bakar, menambah informasi mengenai pola penggunaan obat 

Ketorolac pada pasien luka bakar, serta mengurangi angka kejadian 

masalah terkait obat sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

kefarmasian dan mempermudah perencanaan obat. 

 

2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Data ini dapat digunakan sebagai pendahuluan untuk penelitian 

selanjutnya maupun referensi untuk penelitian terkait masa yang akan 

datang. 

 

 

 

 


