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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Luka Bakar 

2.1.1 Definisi 

Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh atau rusaknya 

kesatuan atau komponen jaringan, dimana secara spesifik terdapat substansi 

jaringan yang rusak atau hilang. Ketika luka timbul, beberapa efek akan muncul 

diantaranya hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, respons stres 

simpatis, perdarahan dan pembekuan darah, kontaminasi bakteri dan kematian 

sel (Kaplan dan Hentz, 2006). 

Luka bakar (combustio) adalah kehilangan jaringan yang disebabkan 

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

Luka bakar akan mengakibatkan tidak hanya kerusakan kulit, tetapi juga 

mempengaruhi seluruh sistem tubuh (Nina, 2008). 

Luka bakar merupakan suatu bentuk kerusakan dan atau kehilangan 

jaringan disebabkan kontak dengan sumber yang memiliki suhu yang sangat 

tinggi (misalnya api, air panas, bahan kimia, listrik dan radiasi) atau suhu yang 

sangat rendah. Saat terjadi kontak dengan sumber termis (atau penyebab 

lainnya), berlangsung reaksi kimiawi yang menguras energi dari jaringan 

sehingga sel tereduksi dan mengalami kerusakan (Moenadjat, 2009).  

Luka bakar merupakan salah satu insiden yang sering terjadi di 

masyarakat, khususnya kejadian luka bakar pada rumah tangga yang paling 

sering ditemukan yaitu luka bakar derajat I dan II. Luka bakar merupakan 



  5 
 

cedera yang mengakibatkan morbiditas kecacatan. Adapun derajat cacat yang 

diderita relatif lebih tinggi dibandingkan dengan cedera oleh penyebab lainnya. 

Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk penanganan luka bakar menjadi cukup 

tinggi (Sjamsuhidajat dan Jong, 2005). 

2.1.2 Epidemiologi 

Kelompok terbesar dengan kasus luka bakar adalah anak-anak kelompok 

usia dibawah 6 tahun dan puncak insiden kedua adalah luka bakar akibat kerja 

yaitu pada usia 25-35 tahun. Sedangkan, jumlah pasien lanjut usia dengan luka 

bakar cukup kecil, namun sering memerlukan perawatan pada fasilitas khusus 

luka bakar. Insiden luka bakar terutama terjadi pada pria karena dominasi 

pekerja pria pada industri tinggi sehingga berisiko. Cedera luka bakar lebih 

sering melibatkan sosio ekonomi rendah. Insiden puncak luka bakar pada orang 

dewasa terdapat pada umur 20-29 tahun. Diikuti oleh anak umur 9 tahun atau 

lebih muda dan pada lanjut usia. Pada anak dibawah umur 3 tahun penyebab 

luka bakar paling umum adalah cedera yang disebabkan oleh air panas. Luka 

ini dapat terjadi bila anak yang tidak diurus dengan baik, dimasukkan dalam 

bak mandi yang berisi air panas dan anak tidak mampu keluar dari bak mandi 

tersebut, karena kulit balita lebih tipis dibandingkan dengan kulit orang dewasa 

sehingga lebih rentan cedera. Pada anak umur 3-14 tahun, penyebab luka bakar 

yang sering terjadi akibat nyala api yang membakar baju. Dari umur ini sampai 

60 tahun luka bakar sering disebabkan oleh kecelakaan industri (WHO, 2008). 

Angka mortalitas penderita luka bakar di Indonesia tergolong cukup 

tinggi, yaitu 27,6% (2012) di RSCM dan 26,41% (2012) di RS Dr. Soetomo. 

Data epidemiologi dari unit luka bakar RSCM pada tahun 2011-2012 
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melaporkan sebanyak 257 pasien luka bakar. Dengan rata-rata usia adalah 28 

tahun (2,5 bulan-76 tahun), dengan rasio laki-laki dengan perempuan adalah 

2,7:1. Luka bakar yang disebabkan oleh api adalah etiologi terbanyak (54,9%), 

diikuti luka bakar yang disebabkan oleh air panas (29,2%), listrik (12,8%), dan 

bahan kimia (3,1%). Rata-rata luas luka bakar adalah 26%. Angka mortalitas 

sebanyak 36,6% pada pasien dengan rata-rata luas luka bakar 44,5% dengan 

rata-rata waktu perawatan adalah 13,2 hari (Martina dan Wardhana, 2013). 

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2008), prevalensi 

luka bakar di Indonesia sebesar 2,2% dengan prevalensi tertinggi di provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Riau (3,8%). Sedangkan di 

Yogyakarta, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman (2010), 

korban setelah erupsi gunung Merapi terdapat 277 korban dan 107 di antaranya 

menderita luka bakar yang cukup serius (Reksoprodjo, 2010).  

Data dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, dalam jangka 

waktu 5 tahun (2006-2009) derajat luka bakar yang paling banyak ditemukan 

yaitu derajat II dengan 46,7% dari seluruh kasus luka bakar yang didapatkan. 

Persentase luka bakar yaitu luas luka bakar 1-10% sebanyak 37 kasus atau 

36,3% dan penyebab terbanyak adalah akibat air panas dengan 30 kasus dan 

terbanyak pada kelompok umur 1-10 tahun dengan 19 kasus (Sarimin, 2009). 

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). 
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Warga Amerika Serikat mengalami luka bakar setiap tahunnya sekitar 2,5 

juta dan sekitar 200.000 pasien memerlukan penanganan rawat jalan, sedangkan 

100.000 pasien dirawat di rumah sakit (Brunner dan Suddart, 2012).   

2.1.3 Etiologi 

Sumber luka bakar harus ditentukan terlebih dahulu sebelum dilakukan 

evaluasi dan penanganan. Menurut Moenadjat (2005) luka bakar dapat 

dibedakan menjadi 4 macam, antara lain: 

2.1.3.1.Paparan Api (Thermal Burn) 

a..Api (Flame) 

Flame terjadi akibat kontak langsung antara jaringan .dengan 

api terbuka, sehingga menyebabkan cedera langsung ke .jaringan 

tersebut. Api dapat membakar pakaian terlebih dahulu .baru 

mengenai tubuh. Serat alami pada pakaian memiliki 

.kecenderungan untuk terbakar, sedangkan serat sintetik 

.cenderung meleleh atau menyala dan menimbulkan cedera 

.tambahan berupa cedera kontak (Moenadjat, 2005).  

b..Benda Panas (Kontak) 

Cedera ini terjadi akibat kontak dengan benda .panas. Luka 

bakar yang dihasilkan terbatas pada area tubuh yang .mengalami 

kontak (Moenadjat, 2005). 

c..Scald (Air Panas) 

Semakin kental cairan dan lama waktu kontaknya, 

.menimbulkan kerusakan yang semakin besar. Luka disengaja 

.atau akibat kecelakaan dapat dibedakan berdasarkan pola luka 
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.bakarnya. Pada kasus kecelakaan, luka umumnya menunjukkan 

.pola percikan, yang satu sama lain dipisahkan oleh kulit sehat. 

.Sedangkan pada kasus yang disengaja, luka.melibatkan 

keseluruhan ekstremitas dalam pola sirkumferensial .dengan garis 

yang menandai permukaan cairan (Moenadjat, .2005). 

2.1.3.2.Bahan Kimia (Chemical Burn) 

Luka bakar karena bahan kimia seperti berbagai macam zat asam, 

basa, dan bahan lainnya. Konsentrasi zat kimia, lamanya kontak dan 

jumlah jaringan yang terpapar menentukan luasnya injury. Luka bakar 

kimia terjadi karena kontak dengan zat-zat pembersih yang sering 

dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan berbagai zat kimia yang 

dipergunakan dalam bidang industri dan pertanian (Moenadjat, 2005). 

2.1.3.3.Listrik (Electrical Burn) 

Luka bakar listrik disebabkan oleh panas yang digerakan dari 

energi listrik yang dihantarkan melalui tubuh. Berat ringannya luka 

dipengaruhi oleh lamanya kontak, tingginya tegangan (voltage) dan cara 

gelombang elektrik itu sampai mengenai tubuh (Moenadjat, 2005). 

2.1.3.4.Radiasi (Radiasi Injury) 

Luka bakar radiasi disebabkan oleh terpapar sinar matahari atau 

terpapar sumber radio aktif untuk keperluan terapeutik dalam dunia 

kedokteran dan industri (Moenadjat, 2005). 

2.1.4 Klasifikasi 

Luka bakar diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor, antara lain: 

2.1.4.1 Klasifikasi Berdasarkan Mekanisme dan Penyebab  
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a.  Luka Bakar Termal  

Luka bakar termal dapat disebabkan oleh cairan panas, 

.kontak dengan benda padat panas seperti lilin atau rokok, kontak 

.dengan zat kimia dan aliran listrik (WHO, 2008).  

b. Luka Bakar Inhalasi  

Luka bakar inhalasi disebabkan oleh terhirupnya gas panas, 

cairan panas atau .produk berbahaya dari proses pembakaran yang 

tidak sempurna .(WHO, 2008). 

2.1.4.2.Klasifikasi Berdasarkan Derajat dan Kedalaman Luka Bakar  

a..Derajat I (superficial partial-thickness)  

Terjadi kemerahan dan nyeri pada permukaan kulit. Luka 

.bakar derajat I sembuh 3-6 hari dan tidak menimbulkan jaringan 

.parut saat remodeling (Barbara et al., 2013).  

b..Derajat II (deep partial-thickness) 

Pada derajat II melibatkan seluruh lapisan epidermis dan 

.sebagian dermis. Kulit akan ditemukan bulla, warna kemerahan, 

.sedikit edema dan nyeri berat. Bila ditangani dengan baik, luka 

.bakar derajat II dapat sembuh dalam 7 hingga 20 hari dan akan 

.meninggalkan jaringan parut (Barbara et al., 2013).  

c..Derajat III (full thickness)  

Pada derajat III melibatkan kerusakan semua lapisan kulit, 

.termasuk tulang, tendon, saraf dan jaringan otot. Kulit akan 

.tampak kering dan mungkin ditemukan bulla berdinding tipis, 

.dengan tampilan luka yang beragam dari warna putih, merah 
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.terang hingga tampak seperti arang. Nyeri yang dirasakan 

.biasanya terbatas akibat hancurnya ujung saraf pada dermis. 

.Penyembuhan luka yang terjadi sangat lambat dan biasanya 

.membutuhkan donor kulit (Barbara et al., 2013).  

2.1.4.3.Klasifikasi Berdasarkan Luas Luka 

Luas luka dapat diklasifikasikan menjadi tiga, diantaranya: 

a..Luka bakar ringan, yakni luka bakar derajat I dengan luas <10% 

.atau derajat II dengan luas <2%.  

b..Luka bakar sedang, yakni luka bakar derajat I dengan luas 10-

.15% atau derajat II dengan luas 5-10%. 

c..Luka bakar berat, yakni luka bakar derajat II dengan luas >20% 

.atau derajat III dengan luas >10% . 

 

Gambar 2.1 

Rules of nine. 

Untuk menilai luas luka menggunakan metode Rules of nine 

berdasarkan luas permukaan tubuh total. Luas luka bakar ditentukan untuk 

menentukan kebutuhan cairan, dosis obat dan prognosis. Persentase pada 

(Yapa, 2009) 
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orang dewasa dan anak-anak berbeda. Pada dewasa, kepala memiliki nilai 

9% dan untuk ektremitas atas memiliki nilai masing-masing 9%. Untuk 

bagian tubuh anterior dan posterior serta ekstremitas bawah memiliki nilai 

masing-masing 18%, yang termasuk adalah toraks, abdomen dan 

punggung. Serta alat genital 1%. Sedangkan pada anak-anak 

persentasenya berbeda pada kepala memiliki nilai 18% dan ektremitas 

bawah 14% (Yapa, 2009). 

2.1.5.Patofisiologi 

Panas yang mengenai tubuh tidak hanya mengakibatkan kerusakan lokal 

tetapi memiliki efek systemic. Perubahan ini khusus terjadi pada luka bakar dan 

umumnya tidak ditemui pada luka yang disebabkan oleh cedera lainnya. Karena 

efek panas terdapat perubahan systemic peningkatan permeabilitas kapiler. Hal 

ini menyebabkan plasma bocor keluar dari kapiler ke ruang interstitial. 

Peningkatan permeabilitas kapiler dan kebocoran plasma maksimal muncul 

dalam 8 jam pertama dan berlanjut sampai 48 jam. Setelah 48 jam permeabilitas 

kapiler kembali kembali normal atau membentuk trombus yang menjadikan 

tidak adanya aliran sirkulasi darah. Hilangnya plasma merupakan penyebab 

hypovolemic shock pada penderita luka bakar. Jumlah kehilangan cairan 

tergantung pada luas luka bakar pada permukaan tubuh yang dihitung dengan 

aturan Wallace rules of 9 pada orang dewasa dan Lund dan Browder grafik pada 

orang dewasa dan anak-anak. Orang dewasa dengan luka bakar lebih dari 15% 

dan pada anak-anak lebih dari 10% dapat terjadi hypovolemic shock jika 

resuscitation tidak memadai. Peningkatan permeabilitas kapiler secara systemic 

tidak terjadi pada luka lainnya. Hanya terdapat reaksi lokal pada lokasi luka 
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karena inflamasi menyebabkan vasodilation progresif persisten dan edema. 

Hypovolemic shock yang terjadi pada trauma lain disebabkan hilangnya darah 

dan membutuhkan tranfusi segera (Tiwari, 2012). 

Saat terjadi kontak antara sumber panas dengan kulit, tubuh memberikan 

respons untuk mempertahankan homeostasis dengan proses kontraksi, retraction 

dan koagulasi pembuluh darah. Menurut Hettiaratchy dan Dziewulski (2005) 

mengklasifikasikan zona respons lokal akibat luka bakar yaitu:  

 a..Zona Koagulasi 

Terdiri dari jaringan nekrosis yang membentuk eskar, yang 

.terbentuk dari koagulasi protein akibat cedera panas, berlokasi ditengah 

.luka bakar, tempat yang langsung mengalami kerusakan dan kontak 

.dengan panas (Hettiaratchy dan Dziewulski, 2005). 

b..Zona Stasis 

Pada zona stasis biasanya terjadi kerusakan endotel pembuluh .darah 

disertai kerusakan trombosit dan leukosit, sehingga terjadi .gangguan 

perfusi diikuti perubahan permeabilitas kapiler dan respons .inflamasi 

lokal, yang berisiko iskemia jaringan. Zona ini dapat menjadi .zona 

hyperemis jika resuscitation diberikan adekuat atau menjadi zona 

.koagulasi jika resuscitation diberikan tidak adekuat (Hettiaratchy dan 

.Dziewulski, 2005). 

c..Zona Hiperemis 

Terdapat pada daerah yang terdiri dari kulit normal dengan cedera 

.sel yang ringan, ikut mengalami reaksi berupa vasodilation dan terjadi 

.peningkatan aliran darah sebagai respons cedera luka bakar. Zona ini .bisa 
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mengalami penyembuhan spontan atau berubah menjadi zona statis. Luka 

bakar merusak fungsi barier kulit terhadap invasi mikroba .serta jaringan 

nekrotik dan eksudat menjadi media pendukung .pertumbuhan 

mikroorganisme, sehingga berisiko terjadinya infeksi. .Semakin luas luka 

bakar, semakin besar risiko infeksi (Hettiaratchy dan Dziewulski, 2005). 

        Luka bakar biasanya steril pada saat cedera. Panas yang menjadi 

.agen penyebab membunuh semua mikroorganisme pada permukaan. 

.Setelah minggu pertama luka bakar cenderung mengalami infeksi, 

.sehingga membuat sepsis luka bakar sebagai penyebab utama kematian 

.pada luka bakar. Sedangkan luka lain misalnya luka gigitan, luka .tusukan, 

crush injury dan excoriation terkontaminasi pada saat terjadi .trauma dan 

jarang menyebabkan sepsis secara systemic (Tiwari, 2012).  

 

Gambar 2.2 

Skema Zona pada Respons Lokal Luka Bakar, Zona Statis dapat menjadi Zona 

Hiperemis jika Resuscitation yang diberikan Adekuat (Kiri Bawah), atau 

Menjadi Zona Koagulasi jika Resuscitation yang diberikan Tidak Adekuat 

(Kanan Bawah). 
 

2.1.6.Gambaran Klinis 

Gambaran klinis luka bakar dikelompokkan menjadi trauma primer dan 

sekunder, dengan adanya kerusakan langsung disebabkan oleh luka bakar dan 

(Hettiaratchy dan Dziewulski, 2005). 
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morbiditas yang muncul mengikuti trauma awal. Pada daerah sekitar luka akan 

ditemukan warna kemerahan, bulla, edema, nyeri atau perubahan sensasi. Efek 

systemic yang ditemukan pada luka bakar berat seperti hypovolemic shock, 

hipotermia dan perubahan uji metabolik (Rudall dan Green, 2010). 

Hypovolemic shock terlihat pada pasien dengan luas luka bakar lebih 

dari 25% luas permukaan tubuh total yang disebabkan oleh meningkatnya 

permeabilitas pembuluh darah yang berlangsung secara kontinuitas dalam 36 

jam setelah trauma luka bakar. Berbagai protein (albumin) keluar menuju ruang 

interstitial dengan menarik cairan yang menyebabkan edema dan dehidrasi. 

Tubuh kehilangan cairan melalui area luka, untuk mengkompensasinya, 

pembuluh darah perifer dan visera berkonstriksi yang akan menyebabkan 

hypoperfusion. Pada fase awal, curah jantung menurun akibat melemahnya 

contractility myocardium, meningkatnya afterload dan berkurangnya volume 

plasma. Tumour necrosis factor-α dilepaskan sebagai respons inflamasi juga 

berperan dalam penurunan contractility myocardium (Rudall dan Green, 2010). 

Suhu tubuh akan menurun secara besar dengan luka bakar berat akibat 

evaporasi cairan pada kulit dan hypovolemic shock. Uji kimia darah 

menunjukkan tingginya kalium (akibat kerusakan pada sel) dan rendahnya 

kalsium (akibat hypoalbuminemia). Setelah 48 jam setelah trauma luka, pasien 

dengan luka bakar berat akan menjadi hypermetabolism (laju metabolik 

meningkat 3 kali lipat). Suhu basal tubuh akan meningkat hingga 38,5°C akibat 

respons inflamasi systemic terhadap luka bakar. Respons imun pasien menurun 

karena adanya down regulation pada reseptor sehingga meningkatkan risiko 

infeksi dan hilangnya barier utama pertahanan tubuh (Rudall dan Green, 2010). 
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Nyeri akibat luka bakar dapat berasal dari sumber luka itu sendiri, 

jaringan sekitar, penggantian pembalut luka ataupun donor kulit. Setelah 

terjadinya luka, respons inflamasi akan memicu dikeluarkannya berbagai 

mediator seperti bradykinin dan histamine yang mampu memberikan sinyal rasa 

nyeri. Hyperalgesia primer sebagai respons terhadap nyeri pada lokasi luka, 

sedangkan hyperalgesia sekunder terjadi beberapa menit kemudian diakibatkan 

adanya transmisi saraf dari kulit sekitarnya yang tidak rusak. Pasien dengan 

luka bakar derajat I atau II biasanya memberikan respons baik terhadap 

pengobatan dan sembuh dalam 2 minggu, luka bakar tampak berwarna merah 

muda atau merah, nyeri dan suplai darah yang baik (Rudall dan Green, 2010). 

2.1.7.Proses Penyembuhan Luka 

Tubuh memiliki kemampuan alami untuk melindungi dan memulihkan 

dirinya sendiri. Peningkatan aliran darah ke daerah yang rusak, membersihkan 

sel dan benda asing, serta perkembangan awal seluler adalah bagian proses 

penyembuhan yang terjadi secara normal tanpa bantuan, walaupun beberapa 

bahan perawatan dapat mendukung proses penyembuhan (Zahrok, 2009). 

Pendefinisian penyembuhan luka oleh Wound Healing Society (WHS) 

diartikan sebagai proses kompleks dan dinamis akibat pengembalian fungsi 

anatomi. Sedangkan penyembuhan luka ideal adalah kembali normalnya 

struktur, fungsi, dan penampilan anatomi kulit. Waktu penyembuhan luka 

ditentukan oleh tipe luka, lingkungan ekstrinsik dan instrinsik serta dapat 

berlangsung cepat ataupun lambat. Pada luka bedah diketahui adanya sintesis 

kolagen dengan melihat adanya jembatan penyembuhan dibawah jahitan yang 

menyatu pada hari kelima sampai ketujuh setelah operasi (Zahrok, 2009). 
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2.1.7.1 Komponen dalam Penyembuhan Luka  

Terdapat berbagai macam komponen penyembuhan luka, antara lain: 

a..Kolagen 

Kolagen secara normal menghubungakan jaringan, melintasi 

.luka dengan berbagai sel mediator. Bentuk awal kolagen .seperti gel 

namun dalam beberapa minggu membentuk garis .sehingga dapat 

meningkatkan kekuatan luka. Substansi .vitamin C, zinc, oksigen, 

dan zat besi diperlukan untuk .membentuk kolagen (Zahrok, 2009). 

b..Angiogenesis  

Perkembangan dari pembuluh darah baru pada luka kotor 

.dapat diidentifikasi selama pengkajian klinik. Awalnya tepi luka 

.berwarna merah terang dan mudah berdarah. Selanjutnya dalam 

.beberapa hari berubah menjadi merah gelap. Secara mikroskopis, 

.angiogenesis dimulai beberapa jam setelah luka (Zahrok, .2009). 

c..Granulasi Jaringan 

Sebuah matriks kolagen, kapilaritas, dan sel mulai mengisi 

.daerah luka dengan kolagen baru membentuk scar. Jaringan ini 

.tumbuh di tepi luka ke dasar luka. Granulasi jaringan diisi dengan 

.kapilaritas baru yang memberi warna merah dan tidak rata. Luka 

.dikelilingi oleh fibroblast dan macrophage..Granulasi jaringan 

mulai dibentuk dan Epithelialization .dimulai (Zahrok, 2009).  

d..Kontraksi Luka  

Kontraksi luka adalah mekanisme saat tepi luka menyatu 

.sebagai akibat kekuatan dalam luka. Kontraksi adalah kerja dari 
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.myofibroblast yang melintasi luka dan menarik tepi luka untuk 

.menutup luka sehingga menyebabkan perubahan bentuk 

diakibatkan oleh kontraktur   .(Zahrok, 2009).  

e..Epithelialization 

Epithelialization adalah perpindahan sel dari sekeliling kulit. 

.Epithelialization juga melintasi folikel rambut pada dermis dari 

.luka .yang sembuh dengan secondary intention. Besarnya luka .atau 

.kedalaman luka memerlukan skin graft, karena epidermal .migrasi 

.secara normal dibatasi kira-kira 3 cm. Epithelialization .dapat 

dilihat .pada granulasi luka bersih. Epithelialization sel .terbagi dan 

akhirnya .migrasi epitel bertemu dengan sel yang sama .dari tepi 

luka yang .lain dan migrasi berhenti. Pada saat ini epitel 

.berdiferensiasi .menjadi bermacam lapis epidermis. 

.Epithelialization dapat .ditingkatkan jika luka pada kondisi 

.lembab. Tanda scar yang .dibentuk pada fase ini adalah merah 

.terang, tipis dan rawan .terhadap tekanan (Zahrok, 2009). 

2.1.7.2 Fase Penyembuhan Luka 

Menurut Sjamsuhidajat (2005), ada tiga fase dalam proses 

penyembuhan luka, antara lain: 

a..Fase Inflamasi (lag phase) 

Pada fase inflamasi pembuluh darah yang terputus pada .luka 

.akan menyebabkan perdarahan dan tubuh akan berusaha 

.menghentikannya dengan vasoconstriction, pengerutan pembuluh 

.darah yang putus (retraction), dan reaksi hemostasis. Sel mast 



  18 
 

dalam .jaringan ikat menghasilkan serotonin dan histamine yang 

.meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga terjadi eksudasi, 

.penyebukan sel radang, disertai vasodilation yang menyebabkan 

.edema dan pembengkakan. Tanda dan gejala klinis reaksi radang 

.menjadi jelas yang berupa warna kemerahan karena kapiler 

.melebar (rubor), rasa hangat (kalor), nyeri (dolor), pembengkakan 

.(tumor), dan functio laesa atau daya pergerakan menurun 

.(Sjamsuhidajat, 2005). 

Fase inflamasi dimulai segera setelah terjadinya trauma atau 

.cedera dan umumnya sampai hari ke-5 pasca trauma. Tujuan utama 

.fase ini pada umumnya adalah hemostasis, hilangnya jaringan 

.yang.mati dan pencegahan kolonisasi maupun infeksi oleh 

.mikrobial patogen (Gurtner, 2007). Perbedaan antara luka bakar .dan 

luka biasa pada fase ini yaitu terjadi .vasodilation lokal dengan 

extravasation cairan dalam ruang ketiga. .Dalam luka bakar yang 

luas, adanya peningkatan permeabilitas .kapiler menyebabkan 

extravasation plasma yang cukup banyak dan .membutuhkan 

penggantian cairan (Tiwari, 2012). Proses hemostasis pada luka biasa 

mendahului inflamasi, karena terjadi .vasoconstriction dan retraction 

pembuluh darah putus disertai .reaksi hemostasis setelah terjadinya 

trauma yang .menyebabkan luka (Harjowasito, 2008).  

Pembuluh darah yang cedera mengakibatkan termobilisasinya 

.berbagai elemen darah ke lokasi luka. Aggregation platelet akan 

.membentuk plak pada pembuluh darah yang cedera. Selama proses 
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.ini berlangsung, platelet akan mengalami degranulasi dan 

.melepaskan beberapa growth factor seperti platelets derived .growth 

factor (PDGF) dan transforming growth factor (TGF). .Hasil akhir 

kaskade koagulasi jalur intrinsik dan ekstrinsik adalah .konversi 

fibrinogen menjadi fibrin (Gurtner, 2007). Pada luka .bakar, proses 

koagulasi akibat panas menyebabkan dilepaskannya .faktor 

chomotaxis seperti kallkireins dan peptida fibrin, sedangkan .sel mast 

melepaskan tumor necrosis factor (TNF), histamine, .protease, 

leukotreins dan sitokin sehingga terjadi migrasi sel .inflamasi. 

Neutrofil dan monosit merupakan sel pertama yang .bermigrasi di 

lokasi peradangan (Tiwari, 2012).  

Berbagai mediator inflamasi yakni prostaglandin, interleukin-

.1 (IL-1), tumor necrosis factor (TNF), C5a, transforming growth 

.factor (TGF) dan produk degradasi bakteri seperti lipopolisakarida 

.(LPS) akan menarik sel neutrophil sehingga akan memfiltrasi 

.matriks fibrin dan mengisi cavity luka. Migrasi neutrophil ke luka 

.dimungkinkan karena peningkatan permeabilitas kapiler akibat 

.terlepasnya serotonin dan histamine oleh sel mast dan jaringan .ikat. 

Neutrophil akan ditemukan pada 2 hari pertama dan berperan untuk 

fagositosis jaringan mati dan mencegah infeksi. .Keberadaan 

neutrophil merupakan salah satu .penyebab utama terjadinya 

konversi dari luka akut menjadi luka .kronis (Gurtner, 2007). 

Macrophage mengikuti neutrophil menuju luka setelah 48-72 

.jam dan menjadi sel dominan setelah hari ketiga setelah terjadinya 
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.trauma. Debris dan bakteri difagositosis oleh macrophage yang 

.berperan memproduksi berbagai growth factor yang dibutuhkan 

.dalam produksi matriks ekstraseluler oleh fibroblast dan 

.pembentukan neovaskular. Keberadaan macrophage penting dalam 

.fase inflamasi (Gurtner, 2007).  

 
 

Gambar 2.3 

Fase Inflamasi pada Penyembuhan Luka. 

Pada luka bakar sel-sel inflamasi diatas membantu dalam 

.fagositosis, pembersihan jaringan yang mati dan racun yang 

.dikeluarkan oleh jaringan yang terbakar. Selain itu, neutrophil dan 

macrophage berperan dalam .eliminasi bakteri dengan memproduksi 

dan melepaskan .proteinase dan reactive oxygen species (ROS). ROS 

.melalui sifat radikal bebas penting dalam mencegah infeksi 

.bakterial, namun tingginya kadar ROS secara berkepanjangan juga 

.akan menginduksi kerusakan sel tubuh lainnya, .mengaktifkan dan 

mempertahankan kaskade asam lemak omega-6 .cair dalam jumlah 

kecil yang akan memicu ulang timbulnya .berbagai mediator 

inflamasi seperti prostaglandin dan leukotriene, .sehingga proses 

inflamasi akan menjadi berkepanjangan (Lima et .al., 2009).  

(Gurtner, 2007) 
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Limfosit dan sel mast merupakan sel terakhir yang bergerak 

.menuju luka dan dapat ditemukan pada hari kelima sampai ketujuh 

.pasca trauma. Peran keduanya masih belum jelas hingga saat 

ini.(Gurtner, 2007). Pade akhir fase inflamasi, mulai terbentuk 

.jaringan granulasi yang berwarna kemerahan, lunak dan granular. 

.Jaringan granulasi adalah suatu jaringan kaya vaskular, berumur 

.pendek, kaya fibroblast, kapiler dan sel radang tetapi tidak 

.mengandung ujung saraf (Anderson, 2010).  

b..Fase Proliferasi (fibroplasia, regenerasi)  

Fase proliferasi disebut juga fase fibroplasia karena yang 

.menonjol adalah proliferasi fibroblast. Fibroblast berasal dari sel 

.mesenkim yang belum berdiferensiasi menghasilkan 

.mucopolysaccharide, glisina (asam amino), dan protein yang 

.merupakan bahan dasar kolagen serat yang akan menautkan tepi 

.luka. Pada fase ini, serat dibentuk dan dihancurkan kembali untuk 

.penyesuaian diri dengan tegangan pada luka yang cenderung 

.mengerut. Fase proliferasi luka dipenuhi sel radang, fibroblast, .dan 

kolagen, membentuk jaringan berwarna kemerahan dengan 

.permukaan yang memiliki benjolan halus seperti jaringan 

.granulasi. Epitel tepi luka yang terdiri dari sel asal terlepas dari 

.permukaan basalnya mengisi permukaan luka. Tempatnya 

.kemudiaan diisi sel baru yang terbentuk dari proses mitosis. .Proses 

ini akan berhenti setelah epitel saling menyentuh dan .menutup 

seluruh permukaan luka (Gurtner, 2007). 
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Fase proliferasi berlangsung pada umumnya mulai dari hari ke-

4. Pada luka bakar superfisial, migrasi keratinosit yang berada pada 

tepi luka mulai bekerja beberapa jam setelah trauma, menginduksi 

terjadinya re-epithelialization yang biasanya menutup luka dalam 5-

7 hari. Setelah re-epithelialization, membran basal terbentuk antara 

epidermis dan dermis. Pembentukan kembali dermis dibantu oleh 

proses angiogenesis dan fibrogenesis. Pada fase ini matriks fibrin 

didominasi oleh platelet dan macrophage secara gradual digantikan 

jaringan granulasi yang tersusun dari kumpulan fibroblast, 

macrophage dan sel endotel yang membentuk matriks ekstraseluler 

dan neovascular (Gurtner, 2007).  

 

Gambar 2.4 

Fase Profilerasi pada Penyembuhan Luka. 

Fibroblast berperan penting dalam fase proliferasi karena 

memproduksi matriks ekstraselular yang akan mengisi cavity luka 

dan menyediakan landasan untuk migrasi keratinosit. Matriks 

ekstraselular merupakan komponen yang paling nampak pada skar 

di kulit. Macrophage memproduksi growth factor seperti PDGF dan 

TGF yang menginduksi fibroblast untuk terjadinya proliferasi, 

(Gurtner, 2007) 
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migrasi dan membentuk matriks ekstraselular. Fibroblast mencerna 

matriks fibrin dan menggantikannya dengan glycosaminoglycan 

(GAG) dengan bantuan matrix metalloproteinase (MMP). Matriks 

ekstraselular akan digantikan oleh kolagen tipe III yang juga 

diproduksi oleh fibroblast dengan berjalannya waktu. Kolagen ini 

tersusun atas 33% glisin, 25% hydroxyproline, dan selebihnya 

berupa air, glukosa dan galaktosa. Sedangkan, kolagen tipe III 

digantikan oleh kolagen tipe I pada fase maturation (Schultz, 2007). 

Faktor proangiogenik produksi macrophage seperti vascular 

endothelial growth factor (VEGF), fibroblast growth factor (FGF), 

angiopoietin-1 dan thrombospondin menstimulasi sel endotel 

membentuk neovaskular dari proses angiogenesis (Gurtner, 2007).  

Mempercepat penyembuhan luka bakar dalam perlu dilakukan 

eksisi dan skin graft. Tindakan penutupan luka dengan skin graft 

merupakan bagian dari fase proliferasi (Tiwari, 2012). Hal yang 

menarik dari fase proliferasi adalah pada suatu titik tertentu, seluruh 

proses yang telah dijabarkan di atas harus dihentikan. Fibroblast 

akan menghilang setelah matriks kolagen mengisi cavity luka dan 

pembentukan neovaskular akan menurun melalui proses apoptosis. 

Kegagalan regulasi pada tahap ini dianggap penyebab terjadinya 

kelainan fibrosis seperti skar hipertrofik (Gurtner, 2007). 

c..Fase Penyudahan (maturation, remodeling) 

Pada fase ini terjadi proses pematangan dari penyerapan 

kembali jaringan yang berlebih, pengerutan sesuai gaya gravitasi, 
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dan pembentukan kembali jaringan yang baru terbentuk. Fase 

maturation pada luka umumnya berlangsung mulai hari ke-21 

hingga sekitar 1 tahun, namun pada luka bakar derajat 2 yang dalam 

dan yang mengenai seluruh ketebalan kulit yang dibiarkan sembuh 

sendiri fase ini bisa memanjang menjadi bertahun-tahun (Tiwari, 

2012). Fase maturation dimulai setelah cavity luka terisi oleh 

jaringan granulasi, proses re-epithelialization telah selesai dan 

setelah kolagen menggantikan matriks temporer (Gurtner, 2007). 

 

Gambar 2.5 

Fase Maturation pada Penyembuhan Luka. 

Kontraksi dari luka dan remodeling kolagen terjadi pada fase 

ini yang terjadi akibat aktivitas myofibroblast, yakni fibroblast yang 

mengandung komponen mikrofilamen aktin intraseluler. Kolagen 

tipe III pada fase ini secara gradual digantikan oleh kolagen tipe I 

dengan bantuan matrix metalloproteinase (MMP) yang disekresi 

oleh fibroblast, macrophage dan sel endotel. Sekitar 80% kolagen 

pada kulit adalah kolagen tipe I yang memungkinkan terjadinya 

tensile strength pada kulit (Gurtner, 2007).  

(Gutner, 2007) 
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Keseimbangan proses sintesis terjadi pada fase ini, kolagen 

yang berlebihan didegradasi oleh enzim kolagenase dan kemudian 

diserap, sedangkan sisanya akan mengerut sesuai tegangan. Hasil 

akhir fase ini berupa jaringan parut yang pucat, tipis, lemas dan 

mudah digerakkan (Bisono dan Pusponegoro, 2007). Kolagen awal 

tersusun secara tidak beraturan, sehingga membutuhkan lysyl 

hydroxylase untuk mengubah lisin menjadi hidroksilisin agar terjadi 

cross-linking antar kolagen yang menyebabkan tensile strength 

sehingga luka tidak mudah terkoyak. Tensile strength bertambah 

secara cepat pada 6 minggu pertama dan bertambah perlahan selama 

1-2 tahun namun hanya mencapai ±80% (Schultz, 2007).  

Luka bakar derajat II yang dibiarkan sembuh sendiri 

menyebabkan hipertrofik jaringan parut dan kontraktur. 

Hyperpigmentation terjadi pada luka bakar superfisial karena 

respons berlebihan melanosit dari trauma panas dan 

hypopigmentation pada luka bakar dalam karena kerusakan 

melanosit kulit. Pada luka bakar post skin graft saat mulai terjadi 

inervation, tumbuhnya saraf merubah kontrol melanosit sehingga 

terjadi Hyperpigmentation graft pada orang berkulit gelap dan 

hypopigmentation pada orang berkulit putih (Tiwari, 2012). 

2.1.8.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka 

  a. Infeksi  

Infeksi pada luka dapat menghambat penyembuhan. Bakteri 

merupakan organisme utama penyebab infeksi (Rulam, 2011). 
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b..Nutrisi  

Tambahan nutrisi dibutuhkan dalam proses penyembuhan luka. 

Pasien memerlukan diet kaya protein, karbohidrat, lemak, vitamin C dan 

A, serta mineral seperti Fe dan Zn (Rulam, 2011). 

c..Obat 

Obat antiinflamasi, heparin dan anti neoplasmik mempengaruhi 

penyembuhan luka. Penggunaan antibiotik yang lama menyebabkan 

seseorang rentan terhadap infeksi (Rulam, 2011). 

   d..Benda Asing 

Benda asing seperti pasir atau mikroorganisme menyebabkan 

terbentuknya abses yang timbul dari serum, fibrin, jaringan sel mati dan 

leukosit yang membentuk cairan kental atau nanah (Rulam, 2011). 

e..Diabetes Melitus  

Hambatan terhadap sekresi insulin mengakibatkan peningkatan 

gula darah sehingga nutrisi tidak dapat masuk ke dalam sel. Hal ini dapat 

mengganggu proses penyembuhan luka (Rulam, 2011). 

 f..Keadaan Luka 

Keadaan khusus dari luka, misalnya lokasi, dapat mempengaruhi 

kecepatan dan efektifitas penyembuhan luka. Beberapa luka dapat gagal 

untuk menyatu (Rulam, 2011).  

g.. Usia  

Anak dan dewasa penyembuhannya lebih cepat dibandingkan 

orang tua, karena orang tua lebih sering menderita penyakit kronis, 
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sehingga terjadi penurunan fungsi hati yang dapat mengganggu sintesis 

faktor pembekuan darah (Rulam, 2011). 

h..Iskemia  

Iskemia merupakan keadaan dimana terdapat penurunan suplai 

darah pada bagian tubuh akibat obstruksi aliran darah. Iskemia terjadi 

akibat pembalutan pada luka yang terlalu ketat atau kencang, dan dapat 

disebabkan oleh faktor internal yaitu adanya obstruksi pembuluh darah 

itu sendiri (Rulam, 2011). 

 i.. Sirkulasi (Hipovolemia) dan Oksigenasi 

Kondisi fisik dapat mempengaruhi penyembuhan luka. pada 

penderita obesitas, penyembuhan luka menjadi lambat dan risiko infeksi 

lebih tinggi dikarenakan kurangnya suplai darah ke jaringan. Aliran 

darah dan proses oksigenasi juga dapat terganggu pada penderita 

hipertensi, diabetes melitus, anemia, gangguan pembuluh darah perifer 

dan pernapasan kronik. Kurangnya volume darah mengakibatkan 

vasoconstriction dan menurunnya pengiriman oksigen dan nutrisi dalam 

penyembuhan luka (Rulam, 2011). 

2.2 Lidah Buaya (Aloe vera L.) 

Tanaman lidah buaya dikembangbiakkan dengan anakan yang tumbuh di 

sekeliling tanaman induk. Tanaman ini mudah tumbuh di dataran rendah dan tanah 

yang kurang air seperti gurun, namun sekarang banyak ditanam di pekarangan 

sebagai tanaman hias (Sudarsono et al., 1996) 

2.2.1 Taksonomi 

Klasifikasi botani tanaman lidah buaya (Prasetyo et al., 2008) : 
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Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio  : Angiospermae 

Classis  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Liliales 

Familia : Liliaceae 

Genus  : Aloe 

Spesies  : Aloe vera L. (Hutapea, 2000) 

2.2.2 Morfologi dan Ekologi 

 Tanaman lidah buaya merupakan semak tahunan. Semak tahunan ini 

tumbuh tegak, tinggi 30-50 cm. Memiliki batang yang bulat, warna putih, tidak 

berkayu. Memiliki daun panjang 30-50 cm, lebar 3-5 cm, berdaging tebal, 

bergetah kuning, hijau. Bunga majemuk, bentuk malai di ujung batang, daun 

pelindung panjang 8-15 mm, benang sari enam, putik menyembul keluar atau 

melekat pada pangkal kepala sari, tangkai putik bentuk benang, kepala putik 

kecil, ujung tajuk melebar berwarna jingga atau merah. Buahnya kotak, panjang 

14-22 cm, berkatub, warna hijau keputih-putihan. Bijinya kecil berwarna hitam. 

Akarnya serabut berwarna kuning (Hutapea, 2000). 

 
                                                 (Hutapea, 2000) 

Gambar 2.6  

Lidah Buaya (Aloe vera L.). 
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2.2.3 Kandungan Senyawa Lidah Buaya 

 2.2.3.1.Flavonoid 

    Flavoniod adalah kelompok senyawa fenol terbesar di alam. 

Senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, biru, dan sebagian kuning 

pada tumbuhan. Fenol alam juga mempunyai daya antiseptik yang sangat 

kuat (bakterisid dan fungisid) (Sundaryono, 2011). 

   Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder tanaman hijau 

kecuali alga. Flavonoid yang ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi 

(angiospermae) adalah flavon, dengan C-O-glikosida, isoflavon C-

Oglikosida, dihidrokolkon, proantosianidin antosianin, auron O-

glikosida, dihidroflavol O-glikosida. Golongan flavon, flavonol, flavanon, 

isoflaton, dan khalkon ditemukan dalam bentuk aglikonnya. Flavonoid 

tersusun dari dua cincin aromatis yang dapat atau tidak dapat membentuk 

cincin ketiga dengan susunan C6-C3-C6 (Rohyami, 2008). 

 Flavonoid bersifat polar karena memiliki gugus hidroksil ataupun 

mengikat gula, sehingga flavonoid umumnya larut dalam pelarut polar 

seperti etanol, metanol, dan butanol. Flavonoid termasuk senyawa fenolik 

alam yang potensial dalam meningkatkan kontraksi luka yang didukung 

oleh mekanisme antioksidan yang menghambat peroksidasi lipid, 

melindungi kulit dari radikal bebas dan melindungi jaringan dari stres 

oksidatif akibat cedera. Quercetin, merupakan jenis dari flavonoid yang 

paling umum, merupakan antioksidan kuat karena memiliki semua 

komponen struktural yang tepat untuk aktivitas menangkal radikal bebas. 

Antioksidan adalah senyawa yang melindungi sel terhadap efek kerusakan 
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oleh oksigen reaktif. Flavonoid juga mempengaruhi kenaikan jumlah 

trombosit dan memiliki bioaktivitas sebagai antikanker, antivirus, 

antibakteri, antiperadangan, dan antialergi (Sundaryono, 2011). 

 Flavonoid menguntungkan bagi kolagen karena berperan menjaga 

integritas substansi dasar merangkum jaringan tubuh. Pengaruhnya sangat 

luas terhadap kolagen dan kemampuannya sebagai antioksidan yang aktif 

membuat flavonoid banyak digunakan dalam pengobatan terhadap 

penyembuhan  luka (Wirakusumah et al., 2007). 

 Flavonoid telah disintesis oleh tanaman dalam responnya terhadap 

infeksi mikroba sehingga senyawa flavonoid efektif secara invitro pada 

sejumlah mikroorganisme. Flavonoid bekerja secara optimal membatasi 

pelepasan mediator inflamasi. Aktivitas antiinflamasi flavonoid golongan 

isoflavon berperan menghambat COX-2, lipooksigenase, dan tirosin 

kinase, sehingga terjadi pembatasan jumlah sel inflamasi yang bermigrasi 

ke jaringan luka. Reaksi inflamasi berlangsung lebih singkat dan 

kemampuan proliferatif dari TGF-β tidak terhambat, sehingga proses 

proliferasi segera terjadi (Nijveldt et al., 2011). 

 Fungsi lain dari flavonoid yakni 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 (Yenti, 2011). 

 Flavonoid merupakan senyawa fenol yang pada kadar tinggi 

menyebabkan koagulasi protein dan sel membran mengalami lisis serta 
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dapat membentuk senyawa kompleks terhadap protein ektraseluler yang 

mengganggu integritas membran sel. Senyawa fenolik dapat membunuh 

sel vegetatif, jamur, dan bakteri pembentuk spora dengan mengadakan 

denaturasi protein dan merusak dinding sel yang akan mempengaruhi 

membran sitoplasma dengan cara menyerang lapisan batas sel dan 

merusak semipermeabilitas membran sitoplasma, sehingga sel menjadi 

permeabel dan mengakibatkan plasmolisis, kemudian keluarnya cairan 

sitoplasma bersama bahan penting lainnya dapat mengakibatkan kematian 

mikroba (Juliantina et al., 2009). 

2.2.3.2.Tannin 

Tannin merupakan senyawa polifenol yang memiliki berat 

molekul cukup tinggi dan dapat membentuk senyawa kompleks dengan 

protein. Struktur tannin dibedakan menjadi dua kelas yaitu tannin 

terkondensasi (condensed tannins) dan tannin terhidrolisis 

(hydrolysabletannins). Senyawa tannin memiliki aktivitas biologi seperti 

sitotoksik terhadap sel kanker, menghambat pelepasan histamine, 

antiinflamasi, antijamur, antibakteri, dan antioksidan (Sundaryono, 2011). 

Pada penelitian yang dilakukan Dougnon (2012) dikatakan bahwa 

tannin merupakan zat yang berperan dalam vasokontriksi. Vasokontriksi 

merupakan hal penting dalam hemostasis. 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 et al., 

2011). Senyawa astringen tannin dapat menginduksi pembentukan 
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kompleks senyawa ikatan terhadap enzim yang dapat menambah daya 

toksisitas tannin itu sendiri (Akiyama et al., 2010). 

Tannin dan saponin bersifat antiseptik pada permukaan luka, 

bekerja sebagai bakteriostatik yang digunakan untuk melawan infeksi 

pada luka, kulit, dan mukosa. Tannin juga dapat berfungsi sebagai 

antioksidan biologis. Tannin memiliki efek menangkal radikal bebas, 

meninrgkatkan oksigenasi, meningkatkan kontraksi luka, meningkatkan 

pembentukan pembuluh darah, dan jumlah fibroblast (Lee et al., 2011). 

Efek tannin antara lain terjadinya reaksi dengan membran sel, 

inaktivasi enzim, dan destruksi atau inaktivasi fungsi materi genetik. 

Tannin diduga dapat mengganggu komponen penyusun peptidoglikan 

pada sel, mengerutkan dinding atau membran sel sehinga mengganggu 

permeabilitas sel itu sendiri dan sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup, 

pertumbuhannya terhambat atau mati (Juliantina et al., 2009). Tannin 

dapat membentuk senyawa kompleks dengan protein-polisakarida 

dinding sel bakteri di membran sel yang menyebabkan inaktifasi protein 

sehingga merusak membran sel bakteri (Cowan, 2009).  

2.2.3.3 Saponin 

Saponin merupakan salah satu kelas senyawa glikosida, steroid, 

triterpenoid struktur dan spesifitas yang memiliki solusi koloid bentuk 

dalam air dan berbusa seperti sabun. Terdapat gambaran sekelompok 

senyawa kompleks dan molekul besar yang memiliki banyak manfaat. 

Saponin dapat ditemukan pada akar dan daun tanaman juga sebagai 

antimikroba, antibakteri, dan antivirus. Kehadiran saponin ditandai 
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dengan keberadaan dari solusi koloid yang stabil fungsi sebagai 

pembersih dan mampu merangsang pembentukan kolagen, suatu protein 

yang berperan dalam proses penyembuhan luka lebih baik, saponin dapat 

diklasifikasikan sebagai steroid, triterpenoidal atau alkaloid tergantung 

pada sifat aglikon, dan bagian aglikon dari saponin disebut sebagai 

sapogenin yang umumnya oligosakarida. Steroid saponin hormon dapat 

dikelompokkan menjadi lima kelompok dengan reseptor yang mengikat 

seperti glikortikoid, kortikoids, mineral, androgen, estrogen, prostagen, 

vitamin D derivat seperenam, dan erat terkait dengan hormon sistem. 

Steroid dalam studi klinis modern telah mendukung peran mereka sebagai 

analgesik agen (Astuti, et al., 2011). 

2.2.4.Efek Tanaman Lidah Buaya terhadap Penyembuhan Luka 

Lidah buaya memiliki kandungan flavonoid, tannin dan saponin yang 

membantu dalam proses penyembuhan luka. Flavonoid menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan merusak permeabilitas dinding sel bakteri, 

mikrosom, dan lisosom, melepaskan energi transduksi terhadap membran 

sitoplasma bakteri serta menghambat motilitas bakteri (Yenti, 2011). Aktivitas 

flavonoid sebagai antiinflamasi berperan menghambat COX-2, lipooksigenase, 

dan tirosin kinase yang bekerja pada sel darah putih, sehingga terjadi 

pembatasan jumlah sel inflamasi yang bermigrasi ke jaringan luka. Reaksi 

inflamasi berlangsung singkat dan kemampuan proliferatif dari TGF-β tidak 

terhambat, sehingga proses proliferasi segera terjadi (Nijveldt et al., 2011). 

Kandungan tannin dalam ekstrak lidah buaya (aloe vera L.) dapat 

membentuk senyawa kompleks dengan protein-polisakarida dinding sel bakteri 
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di membran sel yang dapat menyebabkan inaktivasi protein sehingga merusak 

membran sel bakteri. Sehingga, tannin dapat menjadi antibakteri pada 

permukaan luka, bekerja sebagai bakteriostatik yang biasa digunakan melawan 

infeksi pada luka, kulit, dan mukosa (Cowan, 2009). Tannin dalam dapat 

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

memperkeras kulit, menghentikan eksudat yang dirangsang oleh trombosit pada 

pembuluh darah, sehingga mampu menutup luka dan mencegah pendarahan 

yang biasa timbul pada luka (Yenti et al., 2011).  

Kehadiran saponin ditandai dengan keberadaan dari solusi koloid yang 

stabil fungsi sebagai pembersih dan mampu merangsang pembentukan kolagen, 

suatu protein yang berperan dalam proses penyembuhan luka lebih baik (Astuti, 

2011). Saponin dapat mempercepat pembentukan jaringan ikat kolagen, dengan 

merangsang TGF-ß untuk mensekresi kolagen yang disintesis fibroblast pada 

jaringan ikat. Saponin memiliki kemampuan sebagai pembersih sehingga 

efektif untuk luka terbuka karena dapat bekerja sebagai antibakteri dengan 

mengganggu stabilitas membran sel bakteri sehingga menyebabkan sel bakteri 

mengalami lisis (Rachmawati, 2007). 

2.3.Pemilihan Bentuk Sediaan Gel 

…..Penggunaan lidah buaya (Aloe vera L.) untuk mempercepat penyembuhan luka 

bakar dapat dipermudah dengan memformulasikan dalam bentuk sediaan, salah 

satunya adalah bentuk sediaan gel. Gel atau yang biasa disebut jelly, merupakan 

sistem semipadat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang 

kecil atau molekul organik yang besar, dan tepenetrasi oleh suatu cairan 

(Departemen Kesahatan RI, 2014) 
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 Tujuan umum penggunaan obat pada terapi dermatologi adalah untuk 

menghasilkan efek terapetik pada daerah spesifik di jaringan epidermis (Lachman 

dkk., 1996). Kandungan air yang tinggi dalam basis gel dapat menyebabkan 

terjadinya hidrasi pada stratum korneum sehingga akan memudahkan penetrasi obat 

melalui kulit (Kibbe, 2004).  

 Pemilihan bentuk sediaan gel selain dilihat dari segi penetrasi bahan obat, yakni 

karena sediaan gel termasuk sediaan aliran reologi pseudoplastik yang memiliki 

karakteristik tidak lengket pada kulit (non-greasy), tekstur yang lembut, praktis, 

mudah dicuci atau dibersihkan sehingga tidak meninggalkan bekas, mudah 

digunakan atau dioleskan pada kulit, memberikan rasa sensasi dingin pada kulit 

serta memiliki daya lubrikasi yang tinggi sehingga memiliki daya sebar yang baik 

pada kulit (Lund, 1994).  


