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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Luka bakar  merupakan suatu jenis trauma dengan morbiditas dan mortalitas 

tinggi. Luka bakar yang tidak ditangani dengan segera menyebabkan komplikasi 

seperti infeksi, syok, ketidak seimbangan elektrolit, dan trauma psikologis yang 

berat karena cacat akibat bekas luka bakar (Brunner & Suddart, 2012). 

 Data dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, dalam jangka 

waktu 5 tahun (2006-2009) jumlah pasien yang dirawat di perawatan luka bakar 

adalah 102 kasus, sedangkan pada tahun 2010 jumlah kasus luka bakar yang 

memerlukan perawatan sebanyak 88 kasus. Derajat luka bakar yang paling banyak 

ditemukan yaitu derajat II dengan 36 kasus atau 46,7% dari seluruh kasus luka bakar 

yang didapatkan (Sarimin, 2009). Sedangkan menurut data Rumah Sakit Umum 

Pusat Sanglah didapati kejadian luka bakar sebanyak 217 kasus pada tahun 2011 

(Artawan, 2012). Persentase kejadian luka bakar didominasi oleh luka bakar derajat 

II (deep partial-thickness) yaitu sebesar 73%, luka bakar derajat I (superficial 

partial-thickness) sebanyak 17%, dan 10% luka bakar derajat III (full-thickness) 

(Sabarahi, 2010). 

Sebagaian masyarakat di Indonesia dalam mencari pemecahan masalah 

kesehatan atau kebiasaan mencari pengobatan dengan mengobati terlebih dahulu 

menggunakan bahan tradisional sehari-hari yang dipergunakan pada lingkungan 

keluarga (self treatment), salah satunya adalah penggunaan tanaman obat 

tradisional (Notoatmojo, 2007). 
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Lidah buaya (Aloe vera L.) merupakan salah satu tanaman obat tradisional  

untuk mengobati luka bakar, rambut rontok, infeksi kulit, peradangan sinus, dan 

rasa nyeri pada saluran cerna. Pada penelitian sebelumnya telah terbukti bahwa 

lidah buaya berkhasiat sebagai antiinflamasi, antipiretik, antijamur, antioksidan, 

antiseptik, antimikroba, serta antivirus (Tjahajani, 2011).  

Secara umum proses penyembuhan luka terdiri atas tiga fase yaitu: fase 

inflamasi (lag phase), fase proliferasi (regenerasi) dan fase maturation 

(remodeling). Proses inflamasi akan lebih singkat apabila tidak terjadi proses 

infeksi (Sjamsuhidajat, 2005). Dengan adanya lidah buaya (Aloe vera L.) yang 

mengandung flavonoid, tanin dan saponin dapat mempercepat proses 

penyembuhan luka. Secara tradisional penggunaan lidah buaya sebagai obat luka 

bakar dengan cara mengoleskan bagian daun berlendir hingga menutupi seluruh 

bagian luka (Hariana, 2007). 

Pada tanaman lidah buaya (Aloe vera L.) mengandung saponin dan flavonoid 

yang dapat ditemukan pada daun dan akar, selain itu pada daun tanaman lidah buaya 

(Aloe vera L.) terdapat kandungan tannin (Hutapea, 2000). Flavonoid bermanfaat 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri dengan jalan merusak permeabilitas 

dinding sel bakteri, mikrosom, dan lisosom sebagai hasil dari interaksi antara 

flavonoid dengan DNA bakteri dan juga mampu melepaskan energi transduksi 

terhadap membran sitoplasma bakteri serta menghambat motilitas bakteri. Tannin 

juga berfungsi sebagai astringen yang dapat menyebabkan penciutan pori-pori kulit, 

memperkeras kulit, menghentikan eksudat, sehingga mampu menutup luka dan 

mencegah pendarahan yang biasa timbul pada luka (Yenti, 2011). Tannin dan 

saponin bersifat antiseptik pada permukaan luka, bekerja sebagai bakteriostatik 
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yang biasanya digunakan untuk melawan infeksi pada luka, kulit, dan mukosa (Lee 

et al., 2011). 

Pemilihan bentuk sediaan gel pada penelitian lidah buaya sebagai luka bakar 

karena gel lebih praktis, mudah di bersihkan atau di cuci, mudah menyebar dengan 

rata, dan dapat bekerja secara langsung pada jaringan setempat atau pada daerah 

yang diinginkan (Priosoeryanto et al., 2006). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana peran gel ekstrak lidah buaya (Aloe Vera L.) terhadap kecepatan 

penyembuhan luka bakar. 

1.3 Tujuan Kajian 

Mengetahui peran pemberian olesan gel ekstrak lidah buaya terhadap  

penyembuhan luka bakar menurut penelitian pustaka. 

Manfaat Kajian 

1.4.1.Akademik 

   Bermanfaat dalam bidang pendidikan serta dapat di publikasikan kepada 

mahasiswa terutama terkait dengan ilmu bedah dan pengobatan herbal. 

1.4.2.Untuk Masyarakat 

   Memberikan informasi tentang manfaat penggunaan gel lidah buaya (Aloe 

vera L.) dalam perawatan luka dan sebagai salah satu pengobatan alternatif. 


