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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Luka bakar merupakan respons kulit dan jaringan subkutan terhadap trauma 

suhu/termal. Luka bakar dengan ketebalan parsial merupakan luka bakar yang 

tidak merusak epitel kulit tetapi hanya merusak sebagian dari epitel. Biasanya 

dapat pulih dengan penanganan konservatif. Luka bakar dengan ketebalan penuh 

merusak semua sumber - sumber pertumbuhan kembali epitel kulit dan 

membutuhkan cangkok kulit jika luas (Grace and Borley, 2006). 

Luka bakar menjadi masalah karena angka morbiditas dan mortalitas yang 

tinggi. Di Amerika Serikat, 500.000 orang dirawat di unit gawat darurat, 

sementara 74.000 pasien perlu perawatan inap di rumah sakit akibat luka bakar. 

Lebih dari 20.000 pasien mengalami luka bakar yang sangat hebat sehingga 

memerlukan perawatan pada suatu pusat perawatan khusus luka bakar. Duabelas 

ribu korban luka bakar akan meninggal akibat luka-lukanya (Schwartz, et al., 

2000). 

Di Cina terdapat 5 sampai 10 juta korban luka bakar setiap tahun. Nyeri akut 

pada luka bakar menyebabkan kecemasan dan keengganan pasien untuk 

melakukan perawatan luka dan rehabilitasi, sehingga meningkatkan morbiditas. 

Nyeri akut yang tidak terkontrol juga diduga ikut serta terhadap masalah sensorik 

jangka panjang termasuk sakit kronis, parestesia, allodynia, hiperalgesia, nyeri 

dan neuropatik (Yuxiang, et al., 2012). 

Penelitian yang telah dilakukan di unit luka bakar RSU Dr. Cipto 

Mangunkusumo, Jakarta, jumlah kasus yang dirawat selama tahun 1998 sebanyak 

107 kasus atau 26,3% dari seluruh kasus bedah plastik yang dirawat. 62% dari 

jumlah tersebut merupakan luka bakar derajat II - III > 40% dengan angka 

kematian 37,38%. Kematian umumnya terjadi dalam waktu 7 hari pertama masa 

perawatan, sementara sisa kasus yang bertahan hidup menghadapi masalah 

tersendiri, antara lain lamanya masa perawatan yang berkisar antara 40 - 148 hari 

rawat (Moenadjat, 2001). 



2 
 

 
 

Pada kasus luka bakar derajat II yang disebabkan karena tersiram air panas 

dan bahan kimia (asam dan basa) mempunyai frekuensi yang tinggi untuk 

mengalami nyeri karena terjadinya kerusakan mengenai bagian epidermis dan 

dermis berupa reaksi inflamasi disertai proses eksudasi, maka diberikan analgesik 

untuk menghilangkan rasa nyeri yang ditimbulkan. Nyeri disebabkan karena 

ujung – ujung saraf teriritasi (Moenadjat, 2001). Nyeri adalah pengalaman 

sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan 

adanya (aktual) atau potensi kerusakan jaringan atau keadaan yang 

menggambarkan kerusakan tersebut (Sukandar dkk, 2008).  

Beberapa pasien luka bakar memerlukan terapi jangka panjang untuk 

mengontrol rasa sakit memadai jika analgesik tidak cukup. Kedalaman bagian 

luka untuk mencegah edema juga akan meminimalkan pengembangan rasa sakit 

yang terkait dengan pembekakan dan kekakuan. Edema mengganggu morbilitas 

dan beresiko terkena sendi kaku (terutama tangan) ( Victoria, 2012). 

Pengobatan pasien luka bakar dengan analgesik mempunyai 2 tujuan utama : 

pertama, menghilangkan rasa nyeri dan kedua memperlambat atau membatasi 

proses perusakan jaringan. Untuk itu diperlukan obat – obat antinyeri. Analgesik 

dibagi menjadi 2 bagian yaitu analgesik opioid (morfin) dan analgesik non Non-

opioid (Paracetamol, Asam Mefenamat, ibuprofen, Natrium Metamizole, dan 

Ketorolac) (Katzung, 2002). 

Dari beberapa obat yang telah disebutkan diatas, Natrium metamizole 

merupakan obat pilihan karena berkhasiat baik pada nyeri yang hebat dan kolik 

maka diperlukan pengaturan indikasi ketat dan penyuntikan yang lambat 

(1ml/menit) agar tidak terjadi syok. Natrium metamizole diberikan secara 

parenteral (injeksi) kedalam pembuluh darah menghasilkan efek tercepat dalam 

waktu 18 detik, obat telah tersebar keseluruh jaringan. Metamizole merupakan 

metansulfonat aminopirin turunan pirazolon bersifat analgesik dan antipiretik, 

tetapi sifat antiinflamasinya lemah (Mutschler, 1991; Zukowsky and Kotfis, 

2009). Bekerja menghambat transmisi rasa sakit ke susunan saraf pusat dan 

perifer dan diabsorbsi di saluran cerna. Metamizole mempunyai waktu paruh 1- 4 

jam (Schmitz, et al., 2003).  
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Pada penelitian yang berjudul Dipyrone elicits substantial inhibition of 

peripheral cyclooxygenases in humans: new insights into the pharmacology of an 

old analgesic oleh Hinz et al (2007) bahwa Natrium  metamizole aman digunakan 

karena tidak menyebabkan gangguan gastrointestinal dibanding dengan golongan 

NSAID lainnya. Walaupun efek samping berupa agranulositosis tetapi kejadian 

ini sangat jarang (1 kasus per juta masa pengobatan). 

Atas dasar fakta dan permasalahan di atas, maka perlunya memonitor terapi 

sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pola penggunaan Natrium 

metamizole pada penderita luka bakar di Instalasi Rawat Inap (IRNA) Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Saiful Anwar Malang karena merupakan rumah 

sakit terbesar di Kota Malang dengan berbagai kelas sosial - ekonomi pasien yang 

menjalani pengobatan dan RSUD rujukan terbanyak di Kota Malang. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Bagaimana profil penggunaan obat Natrium metamizole pada pasien luka 

bakar dan masalah terkait dengan obat yang mungkin terjadi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan  obat dan masalah terkait dengan obat 

Natrium Meatamizole pada pasien luka bakar di RSUD Dr. Saiful Anwar 

Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengetahui pola penggunaan obat Natrium Metamizole pada pasien luka 

bakar meliputi dosis yang diberikan, rute pemberian, lama pemberian dan 

waktu pemberian, serta efek samping di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

 2) Mengkaji terapi Natrium Metamizole terkait data laboratorium dan data 

klinik. 
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1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Pelayanan Kesehatan 

Dengan  adanya penelitian ini dapat menjadi masukkan untuk mengetahui 

kesesuaian terapi Natrium metamizole yang diberikan pada pasien luka 

bakar, sebagai tambahan informasi mengenai pola penggunaan Natrium 

metamizole pada pasien luka bakar, serta mengurangi angka kejadian 

masalah terkait obat sehingga dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian. 

1.4.2 Ilmu Pengetahuan  

Data ini dapat digunakan sebagai pendahuluan untuk menjadi tambahan 

informasi bagi peneliti selanjutnya. 

 


