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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Anatomi Fisiologi Kulit 

2.1.1. Definisi Kulit 

 Kulit adalah organ tubuh terluas yang menutupi otot dan mempunyai peranan 

dalam homeostatis. Kulit mempunyai fungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai 

trauma dan penahan terhadap bakteri, virus, dan jamur. Kehilangan panas dan 

penyimpanan panas diatur oleh vasodilatasi atau sekresi kelenjar-kelenjar keringat. 

Kulit terdiri dari tiga lapisan, yaitu epidermis, dermis dan jaringan subkutan (Effendi, 

1999). 

2.1.1.1. Epidermis  

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit, yang terdiri dari : 

1. Stratum korneum, yaitu sel yang telah mati, selnya tipis, datar, tidak 

mempunyai inti sel dan mengandung zat keratin. 

2. Stratum lusidum, yaitu sel bentuk pipih, mempunyai batas tegas, tetapi tidak 

ada inti. Lapisan ini terdapat pada telapak kaki. Dalam lapisan ini terlihat 

seperti pita yang bening, batas-batas sudah tidak begitu terlihat. 

3. Stratum glanulosum, sel ini berisi inti dan glanulosum. 

4. Zona germinalis, terletak dibawah lapisan tanduk dan terdiri atas dua lapisan 

epitel yang tidak tegas. 

5. Sel berduri, yaitu sel dengan fibril halus yang menyambung sel satu dengan 

yang lainnya, sehingga setiap sel seakan-akan tampak berduri. 

6. Sel basale, sel ini secara terus-menerus memproduksi sel epidermis baru. Sel 

ini disusun dengan teratur, berurutan dan rapat sehingga membentuk lapisan 

pertama atau lapisan dua sel pertama dari sel basal yang posisinya diatas 

papilla dermis (Susanto dan Ari, 2013). 
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2.1.1.2. Dermis 

Dermis terletak dibawah lapisan epidermis. Dermis merupakan jaringan ikat 

longgar dan terdiri atas sel-sel fibrinoplas yang mengeluarkan protein kolagen dan 

elastin. Serabut-serabut kolagen dan elastin tersusun secara acak, dan menyebabkan 

dermis terenggang dan memiliki daya tahan. Seluruh dermis terdapat pembuluh 

darah, saraf sensorik dan simpatis, pembuluh limfe, folikel rambut, serta kelenjar 

keringat dan sebasea. Pada dermis terdapat sel mast yang berfungsi mengeluarkan 

histamin selama cidera atau peradangan dan makrofag yang memililki fungsi 

memfagositosis sel-sel mati dan mikroorganisme (Corwin, 2009). Dermis terdiri dari 

dua lapisan; lapisan atas yaitu pars papilaris (stratum papilaris), dan bagian bawah 

yaitu pars retikularis terdiri dari jaringan ikat longgar yang tersusun atas serabut-

serabut; serabut kolagen, serabut elastic, dan serabut retikulus (Susanto dan Ari, 

2013). 

2.1.1.3. Subkutan 

Subkutan mengikat kulit secara longgar dengan organ-organ yang berada di 

bawahnya. Lapisan subkutan mengandung jumlah sel lemak yang beragam, 

bergantung pada area tubuh dan nutrisi individu, serta berisi banyak pembuluh darah 

dan ujung saraf (Sloane, 1994). Sel lemak berbentuk bulat dengan intinya berdesakan 

kepinggir, sehingga membentuk seperti cincin. Lapisan lemak ini disebut penikulus 

adiposus yang tebalnya tidak sama pada setiap tempat dan jumlah antara laki-laki dan 

perempuan. Fungsi penikulus adipose adalah sebagai shok breaker atau pegas bila 

tekanan trauma mekanis yang menimpa pada kulit, isolator panas atau untuk 

mempertahankan suhu. Di bawah subkutan terdapat selaput otot dan lapisan 

berikutnya yaitu otot (Susanto dan Ari, 2013). 

2.1.2. Bagian-bagian Kulit 

Kulit pada manusia mempunyai bagian-bagian yang terdiri dari: 
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2.1.2.1.Hipodermis 

 Merupakan zona tradisional diantara kulit dan jaringan adipose dibawahnya. 

Mengandung lemak demikian juga jaringan ikat putih dan kuning. Kumparan dari 

sejumlah gradual sebasea atau porium tergantung vena dan limfatika. Baik saraf 

bermealin maupun tidak bermealin ditemukan dalam kulit yang berisi organ akhir 

dan banyak serat saraf. Organ ini member respon sensasi panas, dan dingin nyeri 

(Susanto dan Ari, 2013). 

 

2.1.2.2. Kelenjar Keringat 

 Terdiri dari dua jenis kelenjar, yaitu ekrin dan apokrin. Kelenjar keringat 

ekrin menghasilkan keringat encer yang keluar melalui duktus kelenjar keringat ke 

pori permukaan kulit dan memiliki fungsi sebagai termolegulasi. Kelenjar keringat 

apokrin terletak di genitalia eksternal, lipat paha, aksila, dan areola. Kelenjar keringat 

apokrin masih belum aktif hingga pubertas, saat kelanjar aktif mulai mengeluatkan 

keringat yang lebih pekat dan jika terkena bakteri akan menimbulkan bau khas 

(Brooker, 2005). 

2.1.2.3. Kelenjar Sebasea 

 Kelenjar sebasea disebut juga kelenjar holokrin (sel-sel sekretori selama 

sekresi sebum. Kelenjar sebasea mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke 

folikel rambut. Sebum adalah campuran lemak, zat lilin, minyak dan pecahan-

pecahan sel yang berfungsi sebagai emoliens atau pelembut kulit dan merupakan 

suatu barier terhadap evaporasi serta memiliki aktivitas bakterisida (Sloane, 1995). 

2.1.2.4. Appendises (meliputi rambut dan kuku) 

• Rambut  

 Rambut adalah keratin mengeras yang tumbuh dengan kecepatan yang 

berbeda di bagian tubuh yang berlainan. Rambut tumbuh sebagai suhu folikel 

di sebuah saluran, yang dimulai di bagian dalam lapisan dermis. Setiap folikel 

rambut saling berhubungan dalam saluran tersebut dengan sebuah kelenjar 
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sebasea dan serabut otot polos, ysng disebut otot erector pili. Apabila sel otot 

erector pili terangsang oleh saraf simpatis, maka rambut akan berdiri tegak. 

Rambut di kepala berfungsi sebagai proteksi untuk  menghindari kulit kepala 

terbakar sinar matahari. 

• Kuku  

 Kuku merupakan suatu bentuk kulit khusus yang dibentuk oleh bagian 

kulit yaitu akar kuku (nail root) yang letaknya di jari tangan dan kaki. Kuku 

utamanya terdiri dari lapisan corneum (lapisan tanduk) dan berfungsi untuk 

melindungi jari yang kulitnya tergolong sensitive (Corwin, 2009). 

 

2.1.3. Fungsi Kulit 

 Kulit pada manusia mempunyai banyak fungsi yang berguna dalam menjaga 

homeostatis tubuh : 

2.1.3.1. Fungsi Absorpsi 

 Kulit tidak dapat menyerap air, tetapi dapat menyerap larut-lipid seperti 

vitamin A, D, E, dan K, oksigen, karbondioksida. Kemampuan absorpsi kulit 

dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembaban, dan metabolism. 

Penyerapan dapat berlangsung melalui celah antar sel atau melalui muara saluran 

kelenjar, tetapi lebih banyak yang melalui sel-sel epidermis daripada melalui muara 

kelenjar (Watson, 2002). 

2.1.3.2. Fungsi Ekskresi 

 Kulit berfungsi sebagai tempat pembuangan suatu cairan yang keluar dari 

dalam tubuh dengan perantara 2 kelenjar keringan, yakni kelenjar keringat sebaseae 

dan kelenjar keringat (Watson, 2002). 
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2.1.3.3. Fungsi Pengaturan Suhu Tubuh 

 Sistem pengaturan suhu dilakukan dengan melebarkan pembuluh darah. Kulit 

akan mengeluarkan sejumlah keringat dalam keadaan panas melalui pori-pori, panas 

dalam tubuh dibawa keluar bersama keringat. Sebaliknya, jika kondisi udara dingin, 

pembuluh darah akan mengecil. Pengecilan pembuluh darah ini bertujuan untuk 

menahan panas keluar dari tubuh yang berlebihan. Dengan adanya sistem pengaturan 

ini, maka suhu tubuh akan selalu dalam kondisi stabil (Anderson, 1996). 

2.1.3.4. Fungsi Pelindung 

 Kulit dapat melindungi tubuh dari gangguan fisik berupa tekanan dan 

gangguan yang bersifat kimiawi. Selain itu, kulit juga dapat melindungi kita dari 

gangguan biologis seperti halnya serangan bakteri dan jamur. Kulit juga menjaga 

tubuh agar tidak kehilangan banyak cairan dan melindungi tubuh dari sinar UV 

(Gibson, 2002). 

2.1.3.5. Fungsi Peraba 

 Pada lapisan dermis terdapat kumpulan saraf yang bisa menangkap 

rangsangan beruupa suhu, nyeri dan tekanan. Rangsangan tersebut akan disampaikan 

ke otak sebagai pusat informasi sehingga dapat mengetahui apa yang dirasakan 

(Gibson, 2002). 

2.2. Tinjauan tentang Luka Bakar 

2.2.1 Definisi Luka Bakar 

 Luka bakar merupakan respons kulit dan jaringan subkutan terhadap trauma 

suhu/termal. Luka bakar dengan ketebalan parsial merupakan luka bakar yang tidak 

merusak epitel ataupun merusak sebagian epitel. Biasanya dapat pulih dengan 

penanganan konservatif. Luka bakar dengan ketebalan penuh merusak semua 

sumber-sumber pertumbuhan kembali epitel kulit dan membutuhkan eksisi serta 

cangkok kulit jika luas (Grace and Borley, 2006). 
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2.2.2. Epidemiologi Luka Bakar 

 Penanganan dan perawatan luka bakar sampai pada saat ini masih 

memerlukan perawatan yang kompleks dan masih merupakan tantangan bagi kita. Di 

Amerika dilaporkan sekitar 2 sampai 3 juta penderita setiap tahunnya dengan jumlah 

kematian sekitar 5 sampai 6 ribu kematian/tahun. Di Indonesia sendiri hingga kini 

belum ada laporan tertulis mengenai jumlah penderita luka bakar maupun jumlah 

nagka kematian yang disebabkan karena luka bakar. Di unit luka bakar RSUP Dr. 

Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada tahun 1998 dilaporkan sebanyak 107 kasus luka 

bakar yang dirawat, dengan angka kematian 37,38%. Di unit luka bakar RSU Dr. 

Soetomo, Surabaya jumlah kasus luka bakar pasien rawat selama satu tahun sejumlah 

106 kasus atau 48,4% dari seluruh penderita bedah plastik yang dirawat yaitu 

sebanyak 219 kasus, jumlah kematian akibat luka bakar sebanyak 28 penderita atau 

sekitar 26,41% dari seluruh penderita luka bakar yang dirawat, kematian umumnya 

terjadi pada luka bakar dengan luas daerah luka bakar lebih dari 50% atau pada luka 

bakar yang disertai cedera pada saluran napas dan 50% terjadi pada 7 hari pertama 

perawatan (Noer, 2006). 

2.2.3. Etiologi Luka Bakar 

(1) Kebanyakan luka bakar terjadi karena kontak dengan api, permukaan yang panas 

dan cairan panas. 

(2) Luka bakar listrik disebabkan adanya objek konduktif yang berinteraksi dengan 

saluran listrik atau kabel listrik yang korsleting. Trauma listrik yang serius berasal 

dari aliran arus yang melewati jalur organ, otot, dan saraf atau vascular. 

(3) Luka bakar zat kimia berasal dari kontak dengan asam, basa dan muatan organik 

yang menyebabkan gangguan zat kimia dan perubahan fisik area yang terbakar. 

(4) Sinar matahari yang dapat mengakibatkan luka bakar karena radiasi. 
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(5) Luka bakar akibat zat panas (air panas) paling sering banyak ditemukan, diikuti 

dengan luka bakar akibat kontak dengan rokok (Muscary, 2001). 

 

 

Tabel II. 1. Penyebab dan beratnya luka bakar 

Penyebab Derajat Kedalaman 

Api Berat Dalam 

Tersiram air panas Sedang  Superficial dan/ dalam 

Petir Terbatas pada bagian 

yang terkena 

Superficial 

Listrik Terbatas sampai berat Dalam 

Kimia  Terbatas Dalam  

Sumber :Thomas and William Nealon, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2.2.4. Patofisiologi Luka Bakar 

 

  Gambar 2.1. Patofisiologi Luka Bakar (Hudak & Gallo; 1997). 

 Respon kardiovaskuler perpindahan cairan dari intravaskuler ke 

ekstravaskuler melalui kebocoran kapiler yang mengakibatkan kehilangan natrium, 

air, protein dan edema pada jaringan yang diikuti dengan penurunan curah jantung, 

penurunan perpusi pada organ mayor, edema menyeluruh. Respon renalis, dengan 
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menurunnya volume intravaskuler maka aliran plasma ke ginjal akan menurun dan 

mengakibatkan keluarnya urin. Apabila resusitasi kebutuhan cairan untuk 

intravascular tidak adekuat atau resusitasi cairan terlambat diberikan, maka akan 

mengakibatkan terjadinya gagal ginjal. Respon gastrointestinal, respon umum yang 

biasanya terjadi pada pasien luka bakar >20% penurunan aktivitas gastrointestinal, 

hal ini diakibatkan oleh efek kombinasi hipopolemik dan nerologik serta respon 

endokrin terhadap adanya permukaan luas. Respon imunologi, dibedakan dalam dua 

kategori yaitu respon barier mekanin dan respon imun seluler. Sebagai barier 

mekanik kulit berfungsi sebagai pertahanan diri yang penting dari organism yang 

mungkin merusak, terjadinya integritas kulit akan memungkinkan mikroorganisme 

masuk kedalam tubuh (Grace and Borley, 2006). 

2.2.5. Manifestasi Klinik Luka Bakar 

 Kedalaman kerusakan jaringan akibat luka bakar tergantung pada sumber 

derajat panas, penyebab dan lamanya kontak dengan tubuh penderita. Dahulu 

dupuytren membagi atas 6 tingkat, sekarang lebih praktis hanya dibagi menjadi tiga 

tingkat/derajat kedalaman luka bakar, yaitu sebagai berikut : 

2.2.5.1. Luka bakar derajat I 

 Kerusakan terbatas pada lapisan epidermis (superficial). Secara klinik tampak 

eritema. Penyebab tersering ialah sengatan matahari. Dalam waktu beberapa hari 

setelah terpapar sinar matahari, lapisan luar epidermis yang mati akan terkelupas, dan 

terjadi regenerasi lapisan epitel yang sempurna dari epidermis yang utuh dibawahnya 

(Thomas and William Nealon, 1996). 
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Gambar 2.2. Luka Bakar Derajat I 

2.2.5.2. Luka bakar derajat II 

 Kerusakan pada seluruh lapisan epidermis dan pada sebagian lapisan dermis 

dibawahnya. Luka bakar derajat II ini dibedakan atas dua bagian : 

a. Derajat II dangkal / superficial (IIA) 

Kerusakan mengenai bagian epidermis dan lapisan atas dari corium/dermis. 

Organ-organ kulit seperti folikel rambut, kelenjar sebacea masih banyak. 

Semua ini merupakan benih – benih epitel. Penyembuhan terjadi secara 

spontan dalam waktu 10 – 14 hari tanpa terbentuk cicatrik. 

b. Derajat II dalam / deep (IIB) 

Kerusakan mengenai hampir seluruh bagian dermis. Organ-organ kulit seperti 

folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebacea sebagian masih utuh. 

Penyembuhan terjadi lebih lama dan disertai parut hipertrofi. Biasanya 

penyembuhan terjadi dalam waktu lebih dari satu bulan (Thomas and William 

Nealon, 1996). 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.3. Luka Bakar Derajat II 

http://2.bp.blogspot.com/-iPv83T3bmI8/UpEYQo94nwI/AAAAAAAAAR4/2LMqr9_Tvp4/s1600/Luka+bakar+derajat+II.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ucVECPOaGVI/UpEYDWHgEjI/AAAAAAAAARw/y7D4l4keldE/s1600/Luka+bakar+derajat+I.jpg
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2.2.5.3. Luka bakar derajat III 

 Kerusakan meliputi seluruh ketebalan lapisan dermis dan lapisan yang lebih 

dalam, organ-organ kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebacea 

sudah rusak, tidak ada pelepuhan, kulit berwarna abu-abu atau cokelat kering, 

letaknya lebih rendah dibandingkan kulit sekitar karena koagulasi protein pada 

lapisan epidermis dan dermis, tidak timbul rasa nyeri. Penyembuhan berlangsung 

sangat lama karena tidak ada proses repitelisasi spontan (Thomas and Willian 

Nealon, 1996). 

   

 

 

 

Gambar 2.4. Luka Bakar Derajat III 

2.2.5.4. Klasifikasi luka bakar berdasarkan luasnya 

 Luka bakar disebabkan oleh perpindahan energy dari sumber panas ke tubuh. 

Panas tersebut dipindahkan melalui konduksi atau radiasi elektromagnetik. Luka 

bakar dikategorikan sebagai luka bakar termal, radiasi, atau luka bakar kimiawi. Kulit 

dengan keadaan luka bakar akan mengalami kerusakan pada epidermis, dermis 

maupun jaringan subkutan tergantung factor penyebab dan lamanya kulit kontak 

dengan sumber panas/penyebabnya. Dalamnya luka bakar akan mempengaruhi 

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

 Walaupun hanya perkiraan saja, the rule of nine, tetap merupakan petunjuk 

yang baik dalam menilai luasnya luka bakar : kepala 7% dan leher 2%, sehingga total 

9%, setiap ekstremitas atas 9%, badan bagian anterior 18%, badan bagian posterior 

13% dan bokong 5%, sehingga total 18% dan genitelia 1%. Pada anak-anak terdapat 

perbedaan dalam luas permukaan tubuh relatif, yang umumnya mempunyai 

http://4.bp.blogspot.com/-zpK7dlDPOCs/UpEYW58oZ3I/AAAAAAAAASA/bEbZKlQepOU/s1600/Luka+bakar+derajat+III.jpg
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perimbangan lebih besar antara luas permukaan kepala dengan luas ekstremitas 

bawah dibanding pada orang dewasa. Area kepala luasnya adalah 19% pada waktu 

lahir (10% lebih besar daripada orang dewasa), hal ini terjadi akibat pengurangan 

pada luas ekstermitas bawah, yang masing-masing sebesar 13%. Dengan 

bertambahnya usia setiap tahun sampai usia 10 tahun, area kepala dikurangi 1% dan 

dalam jumlah yang sama ditambah pada setiap ekstermitas bawah. Setelah usia 10 

tahun, digunakan persentase orang dewasa. Luasnya luka bakar yang mungkin 

bersifat letal pada 50% dari mereka yang cedera (LA50%) adalah 60% pada populasi 

dewasa muda, 50% pada anak-anak, dan 35% pada orang tua (lebih dari 40 tahun) 

(Thomas and William Nealon, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5. Diagram luas luka bakar (Moenadjat, 2001). 

2.2.5.5. Klasifikasi luka bakar berdasarkan berat ringannya 

 Untuk mengkaji beratnya luka bakar harus dipertimbangkan beberapa factor 

antara lain, seperti : 

a. Persentasi area (luasnya) luka bakar pada permukaan tubuh. 

b. Kedalaman luka bakar. 

c. Anatomi lokasi luka bakar. 

d. Umur klien. 

e. Riwayat pengobatan yang lalu. 

f. Trauma yang menyertai atau bersamaan. 
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2.2.6. Komplikasi Luka Bakar 

2.2.6.1. Syok hipovolemik 

 Akibat utama dari luka bakar adalah syok karena kaget dan kesakitan. 

Pembuluh kapiler yang terkena suhu tinggi akan rusak dan permeabilitas meningkat. 

Sel darah yang ada didalamnya ikut rusak sehingga dapat menyebabkan anemia. Hal 

ini menyebabkan berkurangnya volume cairan intravascular. Kerusakan kulit akibat 

luka bakar menyebabkan hilangnya cairan tambahan karena adanya penguapan yang 

berlebihan, cairan yang masuk ke bula pada luka bakar derajat II dan pengeluaran 

cairan dari kropeng pada luka bakar derajat III. Bila luas area luka bakar <20% 

mekanisme kompensasi tubuh masih bisa mengatasi tetapi apabila >20% terjadilah 

syok hipovolemik dengan gejala yang khas seperti gelisah, pucat, dingin, berkeringat, 

nadi kecil dan cepat, tekanan darah menurun dan produksi urin berkurang (Judha, 

2013). 

 

2.2.6.2. Gagal ginjal akut 

 Respon renalis, dengan menurunnya volume intravascular maka aliran plasma 

ke ginjal juga akan menurun yang berakibat urin keluar. Jika resusitasi kebutuhan 

cairan untuk intravascular tidak adekuat atau resusitasi cairan terlambat diberikan, 

maka akan mengakibatkan terjadinya gagal ginjal (Grace and Borley, 2006). 

2.2.6.3. Sepsis 

 Kulit berfungsi sebagai barier pertahanan tubuh, dengan adanya kullit yang 

hilang maka luka sangat mudah terkena infeksi dan terjadi penguapan disertai 

pengeluaran protein dan energy sehingga terjadi metabolism. Jaringan nekrosis yang 

akan melepaskan toksin dapat menyebabkan sepsis yang menyebabkan disfungsi dan 

kegagalan fungsi organ-organ tubuh seperti hepar dan paru-paru (Judha, 2013). 
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2.2.6.4. Hipertropi jaringan parut 

 Komplikasi kulit yang biasanya dialami pasien luka bakar yang sulit dicegah 

akan tetapi masih bisa diatasi dengan tindakan tertentu. Terbentuknya hipertropi 

jaringan parut pada pasien luka bakar dipengaruhi oleh factor berikut : kedalaman 

luka bakar, sifat kulit, usia pasien, lamanya waktu penutupan kulit, penanduran kulit 

(Grace and Borley, 2006). 

2.2.7. Penatalaksanaan Terapi Luka Bakar 

2.2.7.1. Resusitasi cairan 

 Sebagai bagian dari perawatan awal pasien yang terkena luka bakar, 

pemberian cairan intravena yang adekuat harus dilakukan. Adanya luka bakar 

diberikan cairan resusitasi karena adanya akumulasi cairan edema tidak hanya pada 

jaringan yang terbakar, tetapi juga seluruh tubuh. Tujuan utama dari resusitassi cairan 

adalah untuk menjaga dan mengembalikan perfusi jaringan tanpa menimbulkan 

edema (Brunner & Suddarth, 2002). 

2.2.7.2. Penanganan Stress Ulcer 

 Pasien luka bakar hampir selalu diikuti dengan kondisi hipovolemik shok. 

Kondisi tersebut menyebabkan akan terjadinya iskemia jaringan termasuk mukosa 

lambung yang diikuti peningkatan permeabilitas mukosa. Peningkatan permeabilitas 

mukosa akan menyebabkan terjadinya peningkatan difusi balik [H+] dan pelepasan 

pepsin yang nantinya akan berakibat pada kerusakan jaringan, terutama pada 

pembuluh darah itu sendiri. Selanjutanya akan terjadi pelepasan histamin yang 

merangsang sekresi asam dan pepsin lebih lanjut serta meningkatkan permeabilitas 

kapiler terhadap protein yang disertai dengan peningkatan vasodilatasi. Selanjutnya 

mengalami edema dan sejumlah protein plasma hilang. Hal tersebut mengakibatkan 

mukosa kapiler bisa rusak dan akan mengakibatkan hemoragi interstitial dan 

pendarahan sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan mukosa dan pepbentukan 

peptic ulkus (Price & Wilson, 2006). Untuk mengetahui terjadinya stress ulcer pada 
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pasien luka bakar dilakukan monitoring gastrointestinal setiap 2-4 jam dengan 

melakukan auskultasi untuk megetahui bising usus pemeriksaan sekresi lambung. 

Apabila ditemukan adanya darah dan pH kurang dari 5 itu merupakan tanda Curling 

Ulcer (perdarahan yang timbul sebagai hematesis melena) (Mardiyah, 2013). 

2.2.7.3. Antibiotika 

 Infeksi merupakan masalah utama karena bila infeksi berat maka penderita 

dapat mengalami sepsis. Sepsis merupakan kondisi medis yang ditandai dengan 

tekanan darah rendah berbahaya yang terjadi akibat infeksi dari bakteri yang berat 

yang ada di dalam darah (Moyet and Jual, 2006). 

2.2.7.4. Albumin 

 Albumin bermanfaat dalam mempercepat penyembuhan jaringan tubuh 

misalnya sesudah melakukan operasi, luka bakar dan saat sakit. Karena albumin 

digunakan untuk mempercepat pemulihan jaringan sel tubuh yang rusak, semisal 

karena operasi, pembedahan, atau luka bakar (Sjamsuhidajat & Jong, 2005). 

2.2.7.5. Nutrisi 

 Penderita luka bakar membutuhkan kuantitas dan kualitas yang berbeda dari 

orang normal pada umumnya, karena penderita luka bakar mengalami keadaan 

hipermetabolik. Dipengaruhi oleh kondisi dan dapat memperparah kondisi 

hipermetabolik yang ada. Paseien dengan luka bakar mayor membutuhkan nutrisi 

yang baik untuk menghindari kehilangan masa tubuh yang berlebihan dan mencegah 

kelemahan yang akan terjadi. Nutrisi pendukung juga diindikasikan untuk pasien 

yang telah mengalami kekurangan gizi (Arif, 2011). 

2.3. Tinjauan Tentang Nyeri 

 Nyeri merupakan sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang 

berhubungan dengan adanya potensi kerusakan jaringan atau keadaan yang 

menggambarkan kerusakan tersebut (Sukandar dkk, 2008). Nyeri dibedakan menjadi 
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dua yaitu nyeri akut dan kronis. Nyeri akut merupakan nyeri yang terjadi secara 

mendadak dengan durasi singkat kurang dari 6 bulan. Intensi nyeri akut tergolong 

sedang sampai parah (Price & Wilson, 2006). Sedangkan nyeri kronis adalah nyeri 

yang berlangsung di luar masa penyembuhan normal ,yaitu 3 bulan (Mallikarjuna 

Manangi et al, 2014). Nyeri akut mempunyai efek pelindung terhadap perlindungan 

tubuh. Nyeri kronik adalah nyeri yang timbul tanpa adanya stimulus dan kerusakan 

jaringan yang jelas sehingga suatu rasa yang tidak begitu mengganggu (Walton dan 

Torabinejad, 2003). 

2.3.1. Patofisiologi Nyeri 

 Rangkaian proses perjalanan yang menyertai antara kerusakan jaringan 

samppai dirasakan nyeri adalah suatu proses elektrofisiologis. Ada 4 proses yang 

mengikuti nonisepsis yaitu : 

• Nyeri diawali dengan kerusakan jaringan, dimana jaringan tubuh yang 

mengalami cedera akan melepaskan zat kimia inflamatori (histamine dan 

bradikinin) sebagai vasodilator yang kuat menyebabkan edema, kemerahan, 

nyeri dan menstimulasi pelepasan prostaglandin. 

• Transduksi : perubahan energy stimulus menjadi energy elektrik, terjadi 

proses transmisi yakni ketika energy listrik yang mengenai nociceptor 

dihantarkan melalui serabut saraf A dan C dihantarkan dengan cepat ke 

substantia gelatinosa di dorsal horn dari spinal cord kemudian ke otak melalui 

spinothalamic tract dan akhirnya menuju thalamus dan pusat-pusat yang lenih 

tinggi termasuk reticular formation, limnic system, dan somatosensory cortex. 

• Persepsi : otak menginterpretasi signal, memproses informasi dari 

pengalaman, pengetahuan, budaya, serta mempersepsikan nyeri kemudian 

individu mulai menyadari dan merasakan nyeri. 

• Modulasi : pada saat otak mempersepsikam rasa nyeri disitu tubuh akan 

melepaskan neuromodulator, seperti opioids serotonin, norepinephrine dan 

gamma aminobutyric acid untuk menghalangi atau menghambat transmisi 
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nyeri dan membantu menimbulkan keadaan analgesic, dan memberikan efek 

menghilangkan nyeri (Corwin, 2009). 

 

2.4. Analgesik yang Digunakan Untuk Luka Bakar 

 Pada kejadian luka bakar akan menyebabkan nyeri sehingga pemberian 

analgesic sangat diperelukan untuk meredakan rasa nyeri tersebut. Penggunaan 

Natrium metamizole untuk penanganan luka bakar derajat II AB merupakan 

analgesic untuk mengatasi nyeri sedang sampai berat walaupun efek sampingnya 

berupa agranulositosis tetapi di beberapa rumah sakit masih menggunakan obat ini, 

karena tidak menyebabkan gastrointestinal dibanding dengan golongan Non Steroid 

anti-inflamatory Drugs (NSAIDs) lainnya (Kinsella and Rae, 2008). Pengobatan rasa 

nyeri dengan analgetika tergantung dari jenis nyeri, yaitu untuk nyeri ringan sapat 

diobati dengan analgetika perifer, seperti asam mefenamat. Nyeri yang disertai 

pembengkakan atau akibat trauma sebaiknya diobati dengan suatu analgetika 

antiradang seperti ibuprofen dan NSAID lain. Nyeri hebat perlu diatasi dengan 

morfin atau opioid lainnya (Tjay dan Rahardja, 2007). 

 Pengobatan pada pasien luka bakar dengan analgesic mempunyai 2 tujuan 

utama, yaitu : pertama, menghilangkan rasa nyeri dan kedua memperlambat atau 

membatasi proses perusakan jaringan. Untuk itu diperlukan obat-obat antinyeri. 

Analgesic sendiri dibagi menjadi 2 bagian yaitu analgesic opioid (morfin) dan 

analgesic Non-opioid (Paracetamol, Asam Mefenamat, ibuprofen, Natrium 

Metamizole, dan Ketorolac) (Katzung, 2012). 

2.4.1. Analgesik Opioid 

 Analgesic opioid ini merupakan pereda nyeri yang paling kuat dan sangat 

efektif untuk mengatasi nyeri yang hebat . Analgesic ini termasuk dalam golongan 

obat yang memiliki sifat seperti opium/morfin. Sifat dari analgesic opiad yaitu 

menimbulkan adiksi dan ketergantungan fisik. Analgesic opiad mempunyai daya 
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penghalang nyeri yang sangatkuat dengan titik kerja yang terletak pada susunan saraf 

pusat (SSP) (Solichan, 2012). 

2.4.1.1. Morfin 

 Morfin menghasilkan efek samping yang berupa depresan melalui kerja pada 

reseptor opiate spesifik di dalam susunan saraf pusat (SSP) dan di jaringan perifer. 

Morfin dapat diberikan secara intravena, intramuscular, atau subkutan. Setelah 

disuntikkan pada intramuscular, konsentrasi puncak dalam otak tercapai antara 30 

dan 45 menit tetapi obat yang melewati sawar darah-otak relative sedikit. Efek 

samping dari morfin dapat menyebabkan hipotensi, konstipasi, mual dan muntah 

(Reid, J.L, et al., 2007). 

2.4.2. Analgesik Non-Opioid 

 Analgesik jenis yang lain adalah analgesik non-narkotik. Yang termasuk jenis 

ini adalah analgesik antipiretik dan obat AINS (Anti Inflamasi nonsteroid) dimana 

obat jenis ini banyak diresepkan oleh dokter maupun dijual bebas tanpa resep dokter. 

Beberapa contoh obat analgesik non narkotik yang sering digunakan antara lain : 

parasetamol, aspirin, ibuprofen, dan masih banyak lainnya (Wilmana & Sulistia, 

2008).  
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2.4.2.1. Paracetamol 

 Mekanisme kerja dari paracetamol adalah menghambat sintesis prostaglandin 

di sistem saraf pusat (SSP). Paracetamol menghambat siklooksigenase (COX) pusat 

lebih kuat sehingga menyebabkan paracetamol menjadi obat antipiretik yang kuat 

melalui efek pada pusat pengaturan panas dan hanya mempunyai efek ringan pada 

COX perifer sehingga mengurangi rasa nyeri ringan sampai sedang (Lusiana dan 

Darsono, 2002). 

2.4.2.2. Asam Mefenamat 

 Asam mefenamat ini terikat sangat kuat pada protein plasma. Dengan 

demikian interaksi terhadap obat anti koagulan harus dimonitor. Mekanisme kerja 

dari asam mefenamat ini ialah menghambat sintesa prostaglandin dalam jaringan 

tubuh dengan cara menghambat enzim siklooksigenase, sehingga mempunyai efek 

analgesic, antiinflamasi dan antipiretik (Schmitz, et al., 2003). Asam mefenamat 

memiliki efek samping gangguan lambung-usus, terutama dyspepsia dan diare pada 

orang-orang yang sensitive (Tjay dan Raharja, 2007). 

2.4.2.3. Ibuprofen 

 Ibuprofen merupakan derivat asam propionat yang pertama kali 

diperkenalkan di banyak negara. Memiliki efek analgesik setara aspirin. Absorbsi 

ibuprofen cepat melalui lambung dan kadar maksimum dalam plasma dicapai setelah 

1-2 jam. Waktu paruh sekitar 2 jam, 99 % ibuprofen terikat protein plasma, dan 

sekitar 90% diekskresi melalui urine sebagai hasil metabolit atau konjugatnya. Dosis 

sebagai anlagesik yang digunakan adalah 4x 200-400 mg sehari dengan dosis 

maksimal sehari 2,4g namun dosis optimal setiap orang ditentukan secara individual 

(Sweetman, 2009). 
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2.4.2.4. Ketorolac 

 Ketorolac merupakan NSAIDs golongan yang memiliki efek analgesik kuat 

tetapi hanya memiliki aktivitas anti –inflamasi sedang bila diberikan IM dan IV. Obat 

ini berguna untuk memberikan analgesia pada pasca operatif baik sebagai obat 

tunggal maupun kombinasi (Yudhowibowo, 2011). 

2.4.2.5. Natrium Metamizole 

2.4.2.5.1. Definisi Natrium Metamizole 

 Metamizole merupakan derivate metansulfolat aminopirin turunan pirazolon 

bersifat analgesik dan antipiretik, tetapi sifat antiinflamsinya lemah (Tjay dan 

Raharja,2007). Mekanisme kerjanya dengan menghambat transmisi rasa sakit 

kesusunan saraf pusat dan perifer (Mutschler,1991; Zukowsky and Kotfis, 2009). 

2.4.2.5.2. Struktur Kimia 

 Natrium metamizole merupakan turunan pirazolon : 1-fenil-2,3-dimetil-5-

pirazolon (antipirin) yang mempunyai titik lebur 112oC dan kelarutan dalam eter 

(1:43). Penambahan gugus metal pada posisi N2 menyebabkan hilangnya ikatan 

hydrogen intermolekul dan lemahnya tenaga ikatan antar molekul. Akibatnya 

antipirin mempunyai titik lebur lenih rendah dan lebih mudah larut dalam pelarut 

non-polar sehingga mudah menembus membran sistem saraf pusat dan menimbulkan 

efek analgesic (Siswandono dan Soekarjo, 2011). 
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Gambar 2.9 Struktur Kimia Natrium Metamizole 

(Siswandono dan Soekardjo, 2011). 

2.4.2.5.3. Mekanisme Kerja 

 Bekerja menghambat transmisi rasa sakit ke susunan saraf pusat dan perifer 

(Mutschler, 1991; Zukowsky and Kotfis, 2009). 

2.4.2.5.4. Farmakokinetika 

 Natrium metamizole merupakan salah satu obat yang diabsorbsi pada saluran 

cerna, obat ini obat pilihan karena berkhasiat baik pada nyeri yang hebat dan kolik, 

oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan indikasi ketat dan penyuntikan yang 

lambat agar tidak terjadi syok. Natrium metamizole diberikan secara parenteral 

(injeksi) kedalam pembuluh darah menghasilkan efek tercepat dalam waktu 18 detik, 

obat telah tersebar keseluruh jaringan (Mutschler, 1991). Menghambat secara 

Reversibel enzim siklooksigenase-1 dan 2, yang mengakibatkan pembentukan 

penurunan prostaglandin precursor (COX-1 dan2); memiliki antipiretik, analgesik, 

dan anti-inflamasi Natrium metamizole mempunyai waktu paruh 1-4 jam (Schmitz, et 

al, 2003). Setelah dilakukan beberapa kali penelitian, pada penelitian yang berjudul 

Dipyrone elicits substantial inhibition of cyclooxygenase in human: new insights into 

the pharmacology of an old analgetic oleh Hinz et al pada tahun 2007 bahwa 

Natrium Metamizole aman digunakan karena tidak menyebabkan gangguan pada 
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gastrointestinal yang apabila dibandingkan dengan golongan NSAID lainnya. 

Walaupun efek samping berupa agranulositosis tetapi kejadian ini sangat jarang 

terjadi, hanya terdapat 1 kasus per juta masa pengobatan. 

2.4.2.5.5. Interaksi Obat 

 Bila Natrium metamizole diberikan bersamaan dengan Chlorpramazine dapat 

mengakibatkan hipotermia (Anonim, 2007). Jika Natrium metamizole diberikan 

bersama Siklosporin akan mengurangi kadar soklosporin dalam darah (Frendrich, 

2000). 

2.4.2.5.6. Efek Samping 

 Efek-efek yang tidak diinginkan bisa terjadi meliputi agranulositosis dan 

reaksi alergi dan perlunya dimonitoring fungsi hati dan darah pada pemakaian jangka 

panjang. Tidak untuk nyeri otot karena flu, reumatik, lumbago, bursitis, dan sindrom 

bahu-lengan (Anonim, 2010). 

2.4.2.5.7. Sediaan Obat yang Ada di Indonesia 

Table II.3. Sediaan Obat yang Ada di Indonesia 

Nama Paten Dosis 

Antrain Dewasa 

oral : 1 tablet mengandung 500mg, 250mg-500mg 

2-3kali/hari 

iv : 500mg tiap 6-8 jam maksimal 3x sehari  

Anak-anak 

Oral : >15thn 3x250mg 

iv : 7-15mg/KgBB, 4kali/hari 
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Antalgin soho 1-2 tablet/kapsul (500mg)  3-4x sehari 

Antalgin hexpharm 1 kapsul (500mg) 3-4x sehari 

Pragesol Dewasa : 500 mg tiap 6-8 jam maksimal 3x sehari 

Norages (sirup) 2 sendok takar tiap 6-8 jam. 1 sendok takar (5ml) 

= 250mg 

Novalgin 1-2 tablet (500mg) 3-4x sehari 

Sumber : Anonim, 2010. 


