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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 Penelitian dilakukan pada pasien luka bakar di Rumah Sakit Umum Daerah 

Sidoarjo yang mengalami nyeri. Besarnya resiko nyeri pada pasien luka bakar 

dipengaruhi oleh luasnya permukaan kulit yang terkena luka bakar dan jaringan yang 

mengalami kerusakan.  

     Luka bakar disebabkan oleh api, sengatan listrik,bahan kimia dan tersiram air 

panas. Akibat lapisan kulit yang berfungsi sebagai barier tubuh 

menghilang/mengalami kerusakan,maka terjadi permeabilitasi pada kulit yang 

menyebabkan cairan (plasma protein dan elektrolit) terektravasasi dari intravaskuler 

menuju interstitial. Jika pengeluaran cairan  tubuh ke interstitial terjadi terus 

menerus,maka akan terjadi hipovolemik intravaskuler secara drastis. Karena volume 

cairan intravaskuler berkurang, maka terjadi penurunan tekanan darah yang 

kemudian akan menimbulkan perfusi ke jaringan menjadi adekuat. Dengan  

menurunnya volume intravaskuler maka aliran plasma ke ginjal akan menurun yang 

mengakibatkan keluarnya urin. Jika resusitasi kebutuhan cairan untuk intravaskuler 

tidak adekuat atau resusitasi cairan terlambat diberikan, maka akan mengakibatkan 

terjadinya gagal ginjal. Dari semua faktor, kerusakan jaringan akan mengakibatkan 

infeksi karena barier terluar tubuh yaitu kulit rusak sehingga tidak ada yang 

melindungi permukaan tubuh dari mikroorganisme asing dari luar. Adanya 

peningkatan histamin dan prostaglandin yang dapat menimbulkan nyeri dapat 

diterapi dengan analgesik. Analgesik dibagi atas dau golongan yaitu opioid; morfin 

dan Non-opioid; Paracetamol, Asam Mefenamat, Ibuprofen, Natrium Metamizole, 

dan Ketorolac. Natrium metamizole merupakan salah satu obat yang digunakan 

untuk mengatasi rasa nyeri akut yang ditimbylkan akibat luka bakar. Agar tidak 

terjadi syok diperlukan pengaturan indikassi ketat dan penyuntikan yang lambat 

(1ml/menit). Oleh sebab itu diperlukan suatu penelitian tentang studi penggunaan 

Natrium metamizole. 
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3.1. Bagan Kerangka Konseptual 
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3.2 Skema Kerangka Operasional 
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