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BAB  1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Luka bakar adalah suatu luka yang disebabkan oleh panas, arus listrik 

atau bahan kimia yang mengenai kulit, mukosa dan jaringan lebih dalam. 

Mayoritas dari luka bakar terjadi di rumah. Dapur dan ruang makan 

merupakan daerah yang seringkali menjadi lokasi terjadinya luka bakar. Luka 

bakar ini biasa terjadi saat memegang oven, menarik taplak dimana di atasnya 

terdapat air panas, minuman panas atau makanan panas. Saat menggoreng 

juga bisa terjadi karena percikan dari minyak goreng yang menggenai kulit 

serta kesalahan dalam memegang setrika saat sedang menyetrika. Hal-hal 

diatas merupakan hal yang sering terjadi dan dapat menyebabkan luka bakar 

pada kulit. Luka bakar sendiri merupakan suatu keadaan dan sudah menjadi 

suatu masalah umum di negara-negara di seluruh dunia. Penanganan dan 

perawatan luka bakar sampai saat ini masih memerlukan perawatan yang 

kompleks dan masih merupakan tantangan bagi kita, karena sampai saat ini 

angka morbiditas dan mortalitas masih tinggi (Sunarso, 2008). 

Kasus luka bakar yang terjadi di RSUP dr. Cipto Mangukusumo, 

Jakarta pada tahun 1998 dilaporkan sebanyak 107 kasus luka bakar yang 

dirawat, dengan angka kematian 37,38% sedangkan di Unit luka bakar RSU 

dr. Soetomo Surabaya jumlah kasus yang dirawat selama satu tahun mulai 

dari Januari 2000 hingga Desember 2000 sebanyak 106 kasus atau 48,4% dari 

seluruh penderita bedah plastik yang dirawat yaitu sebanyak 219, jumlah 

kematian akibat luka bakar sebanyak 28 penderita atau sekitar 26,41% dari 
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seluruh penderita luka bakar yang dirawat. Statistik menunjukkan bahwa 60% 

luka bakar terjadi karena kecelakaan rumah tangga, 20% karena kecelakaan 

kerja, dan 20% sisanya karena sebab-sebab lain, misalnya bus terbakar, 

ledakan bom, dan gunung meletus (Sjaifuddin, 2006). 

Luka bakar grade I hanya terbatas pada lapisan epidermis, dan hanya 

dijumpai eritema saja dan tanpa merusak lapisan yang lebih dalam. Luka 

bakar grade II ini terjadi kerusakan yang mengenai bagian epidermis dan 

lapisan yang lebih dalam yaitu atas dari corium/dermis. Organ – organ kulit 

seperti folikel rambut, kelenjar sebacea masih banyak. Pada luka bakar grade 

II ini dijumpai bulla, dan terdapat reaksi inflamasi disertai proses eksudasi. 

Pada luka bakar grade III terjadi kerusakan dalam mulai dari jaringan 

subkutan hingga ke tulang. Pada grade III ini luka dijumpai proses nekrosis 

jaringan yang ditandai oleh warna kulit hitam kering. Seorang korban luka 

bakar dapat mengalami berbagai macam komplikasi yang fatal termasuk 

diantaranya kondisi shock, infeksi, ketidak seimbangan elektrolit (imbalance 

elektrolit) dan masalah distress pernapasan. Selain komplikasi yang 

berbentuk fisik, luka bakar dapat juga menyebabkan distress emosional 

(trauma) dan psikologis yang berat dikarenakan cacat akibat luka bakar dan 

bekas luka (scar). Banyak cara dan alternatif pengobatan yang bisa dilakukan 

salah satunya dengan madu, yang merupakan bahan alami yang sering kita 

temukan disekitar kita dan mudah didapatkan (Monica, 2009). 

Madu adalah makanan yang mengandung aneka zat gizi seperti 

karbohidrat, protein, asam amino, vitamin, mineral, dekstrin, pigmen 

tumbuhan dan komponen aromatik. Sejak lebih dari 5.000 tahun lalu, madu 
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digunakan sebagai pengobatan berbagai penyakit, seperti asma, radang sendi, 

luka bakar, sembelit, demam, wasir, migren, dan penyakit saraf. Salah satu 

keuntungan madu terbaik adalah melindungi tubuh dari infeksi dan 

mempercepat penyembuhan, karena madu mempunyai fungsi bakterisidal, 

anti alergi, anti radang, antiseptik, antibiotik, anti jamur, dan anti bakteri.  

Madu terdiri dari 35%  protein dan berisi separuh dari semua asam amino, 

serta mengandung konsentrat tinggi dari banyak nutrisi penting. Madu 

mengandung sejumlah besar mineral, vitamin B kompleks, vitamin C, D dan 

E. Madu juga memiliki efek anti bakteri sehingga banyak dipakai untuk 

mengobati luka dan mempercepat penyembuhan (Aden, 2010). 

Madu mempunyai osmolaritas yang tinggi, dan juga memiliki sifat 

antibakterial, yakni hydrogen peroksidase. Madu juga mengandung substansi 

fitokimia, yaitu suatu bahan kimia alami pada tanaman yang berpotensi 

membunuh virus, bakteria dan jamur. Waktu penyembuhan luka yang dirawat 

dengan madu lebih cepat sekitar empat kali daripada waktu penyembuhan 

luka yang dirawat dengan obat lain(Yapucu. et al, 2007). Sebagai agen 

penyembuh luka, madu memiliki empat karakteristik yang efektif melawan 

pertumbuhan bakteri. Karakteristik tersebut antara lain: tinggi kandungan 

gula, asam glukonik (yang menciptakan lingkungan yang asam, pH 3,2 - 4,5) 

dan hydrogen peroksida. Kadar gula yang tinggi dan kelembaban yang 

rendah akan membuat madu memiliki osmolaritas yang tinggi yang akan 

menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga resiko untuk terjadinya infeksi 

pada luka dapat berkurang. Penggunaan madu secara topikal pada luka bakar 

akan berefek pada luka menjadi steril. Sehingga pada akhirnya didapatkan 
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proses regenerasi yang cepat dan epitelialisasi akan berjalan dengan lebih 

baik (Monica, 2009). 

Madu merupakan bahan alami yang memiliki banyak manfaat, mudah 

di dapat serta berlimpah keberadaannya disekitar kita. Banyak kasus kejadian 

luka bakar serta dari data statistik menunjukkan bahwa angka kejadian luka 

bakar 60% terjadi oleh karena kecelakaan rumah tangga. Bekas yang 

ditinggalkan dari luka bakar ini tentunya dapat merusak estetika dari kulit itu 

sendiri bila luka tidak tertanggani dengan baik. Pada luka bakar grade IIA 

dijumpai luka masih berwarna putih, terdapat bula namun kerusakannya 

sudah melebihi lapisan epidermis sehingga terdapat proses kontraksi dan 

epitelialisasi dalam proses penyembuhannya. Berdasarkan uraian diatas, maka 

peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan menggunakan manfaat 

madu terhadap penyembuhan luka bakar sebagai salah satu alternatif baru 

dalam pengobatan luka bakar yang dapat terjadi disekitar kita. 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah madu topikal berpengaruh terhadap peningkatan kecepatan 

penyembuhan luka bakar grade IIA pada tikus putih (Rattus novergicus Strain 

Wistar)? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1.Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh pemberian madu topikal terhadap peningkatan 

kecepatan penyembuhan luka bakar grade IIA yang dilakukan pada tikus 

putih (Rattus novergicus Strain Wistar). 
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1.3.2.Tujuan khusus 

1. Mengetahui pengaruh madu topikal terhadap peningkatan kontraksi luka 

bakar grade IIA pada tikus putih (Rattus novergicus Strain Wistar). 

2. Mengetahui pengaruh madu topikal terhadap peningkatan epitelialisasi 

luka bakar grade IIA pada tikus putih (Rattus novergicus Strain Wistar) 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1.Manfaat akademik 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan mengenai pengaruh madu terhadap peningkatan epitelialisasi 

dan kontraksi luka bakar grade IIA pada tikus putih (Rattus novergicus 

Strain Wistar). 

1.4.2.Manfaat masyarakat 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai pemanfaatan madu pada luka bakar terhadap waktu 

penyembuhan luka . 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya tenaga medis 

dalam pemberian terapi penyembuhan luka bakar . 

3. Sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

 

 


