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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Luka bakar merupakan kerusakan atau kehilangan jaringan disebabkan 

kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik dan radiasi 

yang mengakibatkan kerusakan pada epidermis, dermis maupun jaringan 

subkutan(Moenadjat, 2001). Kedalaman luka bakar mempengaruhi kerusakan atau 

gangguan integritas kulit dan kematian sel (Effendi, 1999).  

Keparahan cedera luka diklasifikasikan berdasarkan pada resiko mortalitas 

dan kecacatan fungsi. Salah satu faktor yang mempengaruhi keparahan cedera 

adalah kedalaman luka bakar ( Effendi, 1999). Luka bakar derajat II ( Partial 

superficial) kerusakan meliputi epidermis dan bagian superfisial dermis, berupa 

inflamasi ( Moenadjat, 2001). Karakteristik pada luka bakar derajat II berwarna 

pink atau merah, basah, pembentukan bulae dan terdapat edema (Schwartz et al, 

1999). 

Luka bakar menjadi masalah karena angka mortalitas yang tinggi, di Unit 

Luka Bakar RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta, jumlah kasus selama 

tahun 1998 sebanyak 107 kasus atau 26.3 % dari seluruh bedah plastik yang 

dirawat. 62% dari jumlah tersebut merupakan luka bakar derajat II-II >40% 

dengan angka kematian 37.38% (Moenadjat, 2001). Frekuensi kejadiaan 

kebakaran pada tahun 2002-2009 mengalami peningkatan. Frekuensi kejadian 

kebakaran tertinggi tercatat pada tahun 2003 dengan 860 kejadian dan 2008 
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dengan 840 kejadian. (Dinas pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana 

DKI Jakarta, 2009). 

Banyak cara yang telah digunakan untuk membantu penyembuhan luka 

bakar, seperti dengan eksisi dini pada luka bakar, skin grafting, pendinginan, dan 

pemberian antiseptik dan antibiotik. Pemberian antibiotik dengan tujuan menjaga 

tidak terjadinya infeksi pada luka yang dapat menyebabkan thrombosis pada luka. 

Antibiotik seperti silver nitrate, mafenide acetate dan silver sulvadiazine 

digunakan secara luas di klinik untuk penanganan luka bakar. Namun, masalah 

utama yang timbul akibat antibiotik tersebut tidak hanya membunuh kuman, tetapi 

juga dapat menimbulkan nyeri, menginduksi timbulnya asidosis dengan gangguan 

ginjal dan paru, serta sensitif terhadap sulfa yang dapat mengakibatkan iritasi pada 

luka, dan harganya yang mahal (Moenadjat, 2001). 

Menurut pendapat di atas maka mendorong untuk mengembangkan 

perawatan luka bakar sebaik mungkin, dengan meminimalkan efek-efek yang 

merugikan tubuh melalui penelitian bahan alam yang aman bagi tubuh. Salah 

satu tanaman bahan herbal yang digunakan adalah temu putih (Curcuma zedoaria 

(Berg.) Roscoe.). Temu putih mengandung  zingiberen, isoflavon, polisakarida, 

zat warna kuning kurkuminoid, dan minyak atsiri. Selain itu dalam temu putih 

terkandung zat pati, mineral, lemak, saponin, flavonoida, polifenol, dan 

triterpenoid (Rita, 2010; Harahap dkk, 2008; Aggarwal, 2006).   

Menurut Pieta (2000) flavonoid merupakan senyawa potensial sebagai 

antioksidan. Kandungan minyak atsiri dan kurkuminoid dalam temu putih 

mengaktifkan sitokin, menghambat efek berlebihan leukotrin dan bradykin yang 
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mengakibatkan inflamasi pada  udem tikus (Makabe, 2009; Yoshioka et al, 1998; 

Soewarni, 1997). Hasil penelitian Kaushik dan Jalalpure (2010) ekstrak etanol 

temu putih pada dosis 200 mg/kg dan 400 mg/kg  memiliki aktivitas antiinflamasi 

terhadap edema sebesar 43,62 dan 44,48 %, sedangkan ekstak akuades pada dosis 

200 mg/kg dan 400 mg/kg memiliki aktivitas hambat edema sebesar 18.66 dan 

18,16 %. Kandungan kurkumin dan minyak atsiri dalam temu putih diduga 

merangsang terjadinya infiltrasi makrofag dan mengaktifkan koagulasi sehingga 

terjadi thrombosis lokal dan pembentukan kolagen yang penting dalam proses 

penyembuhan luka. Penelitiaan Bugno, Nicoletti, dkk (2007) menunjukkan 

kandungan minyak atsiri ekstrak temu putih pada dosis 1000 mg/ml dan 500 

Mg/ml  mengurangi populasi mikroba sebesar 99,999% sesaat setelah  1 menit 

pemberian ekstrak. Kandungan polifenol dan minyak atsiri ditujukan mencegah 

dan mengatasi infeksi yang terjadi pada luka bakar. 

Putri (2012) dalam penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pemberian 

temu putih (Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe) dapat mempengaruhi 

pembentukan jaringan baru pada tikus putih (Ratus norvegicus) yang telah diberi 

perlakuan temu putih terlebih dahulu. Penelitian tersebut berhubungan dengan 

penyembuhan luka, karena pada penelitian sebelumnya, tikus putih dilukai dan 

diberi perawatan tertutup temu putih. Hasil pengamatan didapat dengan mengukur 

luas luka pada tiap hari pengamatan selama 14 hari. Penelitian saat ini tikus putih 

(Ratus norvegicus) dilukai pada daerah punggung dan dirawat secara terbuka 

dengan pemberian topikal infus temu putih  (Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe). 
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Berdasarkan penelitian di atas penulis ingin meneliti tentang pengaruh dari 

pemberian  berbagai dosis dekok temu putih (Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe) 

terhadap terhadap persembuhan luka bakar derajat II. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi mengenai pemberian berbagai dosis infus temu putih 

(Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe) terhadap  diameter luka bakar derajat II pada 

tikus putih jantan galur Wistar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh berbagai konsentrasi infus temu putih (Curcuma zedoaria 

(Berg.) Roscoe.) terhadap diameter luka bakar derajat II pada tikus putih 

jantan galur Wistar? 

2 Pada pemberian konsentrasi infus temu putih (Curcuma zedoaria (Berg.) 

Roscoe.) berapakah yang  paling efektif terhadap diameter luka bakar derajat 

II putih jantan galur Wistar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiaan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui adanya pengaruh berbagai konsentrasi infus temu putih (Curcuma 

zedoaria (Berg.) Roscoe.)  terhadap diameter luka bakar derajat II pada tikus 

putih jantan galur Wistar. 
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2. Mengetahui pemberian konsentrasi infus temu putih (Curcuma zedoaria 

(Berg.) Roscoe.) yang paling efektif  terhadap diameter luka bakar derajat II 

pada tikus putih jantan galur Wistar.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan adanya manfaat baik umum maupun khusus. 

1. Manfaat Umum 

a. Manfaat Umum Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah  

pengetahuan khususnya dibidang ilmu pengobatan keluarga. 

b. Dari hasil penelitian ini juga dapat menambah wawasan bagi masyarakat 

tentang cara penanganan luka bakar derajat II dengan menggunakan 

tanaman obat keluarga yang relatif murah dan aman. 

2. Manfaat Khusus Dalam Bidang Pendidikan 

a. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa SMA kelas 

XII pada materi pembelajaran sistem ekskresi SK 3/ KD 3.5 menjelaskan 

keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/penyakit yang 

dapat terjadi pada system ekskresi pada manusia dan hewan. 

b. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui adanya pengaruh pemberian 

berbagai konsentrasi infus temu putih (Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe.) 

terhadap terhadap diameter luka bakar derajat II pada tikus putih jantan 

galur Wistar. 

c. Dari hasil penelitian ini juga dapat diketahui pemberian konsentrasi infus 

temu putih (Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe.) yang paling efektif 
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terhadap terhadap diameter luka bakar derajat II pada tikus putih jantan 

galur Wistar. 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu  

diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Adapun batasan masalah penelitian ini adalah : 

1. Peneliti hanya melihat pengaruh temu putih (Curcuma zedoaria (Berg.) 

Roscoe.)  terhadap diameter luka bakar derajat II  pada tikus percobaan. 

2. Temu putih yang digunakan berasal dari temu putih (Curcuma zedoaria (Berg.) 

Roscoe.). 

3. Tikus putih yang digunakan adalah tikus putih jantan dengan berat rata-rata 

150-200 gram umur 3-4 bulan yang diperoleh dari Laboraturium Kimia Jurusan 

Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. 

4. Lama waktu yang digunakan dalam penelitian ini 14 hari setelah dilukai 

dengan luka bakar derajat II pada punggung  tikus dan 4 perlakuan uji temu 

putih (Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe.). Sebagai sampel dalam penelitian ini 

adalah 25 ekor tikus putih yang terbagi dalam 5 perlakuan dengan masing-

masing perlakuan terdiri dari 5 kali ulangan. 

1.6 Penegasan Istilah 

1. Konsentrasi adalah banyaknya zat tertentu dalam suatu larutan atau campuran 

bahan yang biasa digunakan untuk satuan banyaknya penambahan zat tertentu, 

diberikan melalui topikal pada luka bakar derajat II tikus putih jantan. 
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Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini 8 %, 12 %, 16 %, dan 20 % 

(Ti m Kashiko, 2004). 

2. Infus adalah sediaan yang diperoleh dengan cara menghaluskan bahan dengan 

sejumlah kecil air menurut penghalusan yang ditentukan dan setelah itu 

didiamkan beberapa saat kemudian disiram dengan air mendidih. Campuran 

bahan dan air dibiarkan selama 5 menit dalam penagas air dibawah 

pengadukan berulang. Setelah campuran didinginkan (± 30oC) dilakukan 

penyarian (Voigt, 1994). 

3. Temu putih  adalah tanaman obat, dapat ditemukan tumbuh liar pada tempat-

tempat terbuka yang tanahnya lembab. Tanaman ini mirip dengan temulawak 

dan dapat dibedakan dari rimpangnya (Dalimartha, 2005). 

4. Diameter luka merupakan daerah yang mengalami kerusakan jaringan ditandai 

oleh adanya bulae dan berwarna merah atau pucat dan sebagian memutih. Cara 

mengukur luas diameter luka bakar derajat II dengan bantuan jangka sorong 

pada hari pengamatan ke-0, ke-2, ke-4, ke-8, ke-10, ke-12, dan ke-14. 

5. Luka bakar derajat II ( Partial  Thickness Burn) kerusakan meliputi epidermis 

dan sebagian dermis, berupa inflamasi disertai proses eksudasi, terdapat lepuh, 

nyeri karena ujung-ujung saraf sensorik teriritasi, dasar luka berwarna merah 

atau pucat (Moenadjat, 2001). Cara membuat luka bakar derajat II pada tikus 

yakni memberikan perlakuan termal pada punggung tikus putih yang telah 

dicukur bulunya dengan logam berdiameter 2 cm yang telah dipanaskan dalam 

air bersuhu 100oC selama 3 menit, kemudian ditempelkan pada kulit tikus 

selama 10 detik.   
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6. Tikus putih jantan galur wistar adalah strain outbred tikus albino milik spesies 

Rattus norvegicus, memiliki ciri kepala lebar, dan telinga panjang. Jenis galur 

ini dikembangkan di untuk digunakan dalam biologi dan penelitian medis, 

percobaan yang digunakan untuk penelitian laboratorium (Anonim, 2010). 

Dalam penelitiaan ini tikus putih yang digunakan berjumlah 25 ekor terbagi 

dalam 5 kelompok perlakuan.  

 


