
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan 

sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi (Moenadjat, 2001). Luka 

bakar karena api atau akibat tak langsung dari api misalnya tersiram air panas banyak terjadi 

pada kecelakaan rumah tangga (Pusponegoro, 2005). Pada sebuah penelitian tentang prognosis 

luka bakar dengan subyek penderita luka bakar rawat inap di RSCM Januari 1998 – Mei 2001, 

ditemukan luka bakar terbanyak derajat II (76,9%) (Astrawinata, 2002). 

Berdasarkan kedalamannya, luka bakar dibagi tiga tingkat atau derajat, yaitu sebagai 

berikut, derajat I, kerusakan terbatas pada lapisan epidermis (superficial), derajat II, kerusakan 

meliputi epidermis dan sebagian dermis. Luka bakar derajat II dibedakan atas 2 subbagian yaitu; 

derajat II dangkal (superficial partial thickness) (IIA) dimana kerusakan mengenai bagian 

epidermis dan lapisan atas dari korium atau dermis, dan derajat II dalam (deep partial thickness) 

(IIB) dimana kerusakan mengenai hampir seluruh bagian dermis dan sisa-sisa jaringan epitel 

tinggal sedikit. Pada derajat III, kerusakan meliputi seluruh tebal kulit dan lapisan yang lebih 

dalam sampai mencapai jaringan subkutan, otot, dan tulang (Moenadjat, 2001; Noer, 2006). 

Penyembuhan luka bakar memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pengobatan jangka pendek 

penderita derajat II, 50% dirawat 1 bulan menelan biaya 50 juta rupiah (Marzoeki, 2006). 

Penyembuhan luka bergantung dari derajat dan luas luka bakar yang menentukan waktu 

penyembuhan luka dan akhirnya kecepatan penyembuhan luka bakar mempengaruhi besarnya 



biaya pengobatan. Semakin cepat waktu penyembuhan luka bakar tentunya akan semakin 

meringankan biaya pengobatan (Moenadjat, 2001). 

Pergerakan lapisan epitel merupakan hal yang penting dalam proses penyembuhan luka, 

termasuk luka bakar derajat IIA. Secara klinis proses epitelialisasi ini ditingkatkan dengan 

menjaga permukaan luka tetap lembab (Mercandetti, 2008).  

Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia memakai bahan alam sebagai obat tidak hanya 

dari tanaman tetapi juga dari hewan. Bahan alam tersebut antara lain adalah lendir bekicot 

(Voigt, 1994). 

Secara tradisional, bekicot digunakan oleh masyarakat sebagai obat penyembuh luka 

(Adikwu & Ikejiuba, 2005). Lendir bekicot yang kaya akan glycosaminoglycan yang telah 

terbukti membantu meningkatkan penyembuhan luka (Glade, 1990). Sebagai aktivator biologis 

untuk menyingkirkan jaringan yang mati dan memperbaharui dengan sel yang sehat (Kim, 1996). 

Lendir bekicot yang memiliki kandungan air disinyalir dapat menjaga kelembaban kulit bila 

dioleskan pada luka (Ibrahim, 1997). Pernah dilakukan penelitian tentang kemampuan lendir 

bekicot sebagai antimikroba Escherichia coli, Streptococcus Haemoliticus, Salmonella typhi, 

Pseudomonas aeruginosa, dan Candida Albicans. Hasilnya telah terbukti bahwa lendir bekicot 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri tersebut (Ernawati & Sunari, 1994).       

Pada penelitian terdahulu, telah terbukti bahwa lendir bekicot (Achatina fulica) mampu 

menyembuhkan luka terbuka pada tikus, dan mempercepat kontraksi luka (Sartika, 1991). 

Berbeda dengan luka terbuka, pada luka bakar, jaringan luka tidak terbuka tetapi terjadi 

kerusakan lapisan-lapisan di bawahnya tergantung lama kontak dengan sumber trauma termis. 

Sementara itu pada luka terbuka terjadi kerusakan mekanis langsung sehingga jaringan 

dibawahnya langsung terbuka (Sjamsuhidajat, 2005). 



Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

pengaruh lendir bekicot (Achatina fullica) topikal terhadap kecepatan penyembuhan luka bakar 

derajat IIA pada tikus putih (Rattus Norvegicus) Strain Wistar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut: Apakah 

lendir bekicot (Achatina fulica) topikal  berpengaruh terhadap kecepatan penyembuhan luka 

bakar derajat IIA pada tikus putih (Rattus Norvegicus) Strain Wistar? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan pengaruh lendir bekicot (Achatina fulica) topikal terhadap kecepatan 

penyembuhan luka bakar derajat IIA pada tikus putih (Rattus Norvegicus) Strain Wistar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Membuktikan pemberian lendir bekicot pada luka bakar derajat IIA pada tikus putih 

(Rattus norvegicus) Strain Wistar dapat meningkatkan epitelialisasi. 

2. Membuktikan pemberian lendir bekicot pada luka bakar derajat IIA pada tikus putih 

(Rattus norvegicus) Strain Wistar dapat meningkatkan kontraksi luka. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh lendir bekicot (Achatina 

fulica) topikal terhadap kecepatan penyembuhan luka bakar derajat IIA pada tikus putih 

(Rattus Norvegicus) Strain Wistar. 

1.4.2 Manfaat Klinis  

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan penelitian tentang 



lendir Bekicot (Achatina fulica). 

2. Menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai obat tradisional yang mempunyai 

efek penyembuh luka, yaitu lendir bekicot (Achatina fulica). 

3. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai 

alternatif pengobatan penyembuhan luka bakar derajat II yang mudah dan murah. 

 


