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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anatomi Sistem Integumen 

2.1.1 Definisi 

Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, 

dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini seringkali 

merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, 

kelenjar keringat, kelenjar minyak dan kelenjar susu. Sistem integumen mampu 

memperbaiki dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah 

(self-repairing) dan mekanisme pertahanan tubuh pertama (pembatas antara 

lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh). Lapisan kulit dibagi menjadi 3 

lapisan yakni epidermis, dermis dan subkutis (hipodermis) (Andriyani, Triana & 

Juliarti, 2015). 

 

Gambar 2.1 Anatomi Kulit (Standring, et al. 2016) 



11 

 

 

2.1.2 Struktur Anatomi Kulit 

Kulit terdiri dari 3 lapisan utama yakni: 

1. Epidermis: 

Epidermis merupakan bagian kulit paling luar. Ketebalan epidermis 

berbeda-beda pada setiap bagian tubuh, yang paling tebal berukuran 

1 mm misalnya pada telapak tangan dan telapak kaki, dan yang paling 

tipis berukuran 0,1 mm terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi dan 

perut. Sel-sel epidermis disebut keratinosit, epidermis melekat erat 

pada dermis karena secara fungsional epidermis memperoleh zat-zat 

makanan dan cairan antar sel dari plasma yang merembes melalui 

dinding-dinding kapiler dermis ke dalam epidermis (Andriyani, 

Triana & Juliarti, 2015). 

Epidermis tersusun dari beberapa lapisan seperti keratinocytes, 

melanocytes, sel langerhans, lymphocytes dan sel merkel (Standring, 

et al. 2016). 

 

Gambar 2.2 Lapisan Epidermis (Standring, et al. 2016) 
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2. Dermis: 

Dibawah epidermis terdapat lapisan dermis dimana merupakan 

jaringan iregular yang menghubungkan serat-serat kolagen dan terdiri 

dari lapisan elastis yang terbentuk dari glycosaminoglycans, 

glicoprotein dan cairan. Dermis juga mengandung saraf, pembuluh 

darah, jaringan lymphatics dan epidermal. Manfaat dari dermis yakni 

mempertahankan keelastisan kulit dengan mengatur jaringan kolagen 

dan lapisan elastisnya. Dermis tersusun dari 2 lapisan yakni lapisan 

papilari (membuat mekanisme anchorage, mendukung metabolisme 

dan mempertahankan kerusakan pada epidermis, juga menjaga sistem 

saraf dan pembuluh darah), dan lapisan retikular (menentukan 

bentuk dari kulit) (Standring, et al. 2016). 

3. Hipodermis: 

Lapisan terakhir yakni hipodermis yang merupakan lapisan 

penghubung beberapa jaringan yang tebal yang berhubungan dengan 

lapisan terakhir dari dermis. Jaringan adiposa yang biasannya terletak 

antara dermis dan otot-otot pada tubuh (Standring, et al. 2016).  

2.2 Konsep Luka 

2.2.1 Definisi 

Luka merupakan suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan tubuh 

karena cedera atau pembedahan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi 

tubuh sehingga menganggu aktivitas sehari hari, berdasarkan lama 
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penyembuhannya dapat dibagi menjadi 2 jenis yakni luka akut dan kronis, Kartika 

(2015). Luka berdasarkan penyebabnya dapat dibagi menjadi 2 yakni luka 

mekanik dan non mekanik (Mudiyantoro, et al. 2018). 

Penanganan luka yang buruk khususnya pada jenis luka terbuka akan 

berakibat pada infeksi bakteri termasuk gangren dan tetanus, hal ini dapat 

mengakibatkan luka menjadi kronik, infeksi tulang hingga kematian. Penanganan 

luka yang baik dan benar dapat mencegah terjadinya infeksi pada luka, WHO 

(2014). 

Pengkajian luka yang baik menurut Kartika (2015) meliputi beberapa faktor 

yakni status nutrisi pasien (BMI dan kadar albumin), status vaskuler (Hb dan 

TcO2), status imunitas (terapi kortikosteroid atau obat-obatan imunosupresan 

yang lain), penyakit yang mendasari (diabetes atau kelainan vaskulerisasi lainnya), 

kondisi luka yang meliputi (warna dasar luka, lokasi, ukuran, kedalaman luka, 

eksudat dan bau). 

2.2.2 Etiologi Luka 

Penyebab terjadinya cedera sehingga mengakibatkan luka sangatlah 

beragam mulai dari cedera akibat kecelakaan lalu lintas, keracunan, terjatuh, 

kebakaran, tenggelam, perang, pembunuhan, bunuh diri, serta cedera yang tidak 

disengaja. Luka berdasarkan penyebabnya menurut (Damayanti, Pitriyani & 

Ardhiyanti, 2015) dibagi menjadi 2 jenis yakni luka mekanik dan non-mekanik: 

1. Luka mekanik dibagi menjadi 7 jenis yaitu: 
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a. Vulnus Scissum adalah luka sayat akibat benda tajam, pinggir 

lukanya terlihat rapi. 

b. Vulnus Constum adalah luka memar karena cedera pada cedera 

pada jaringan bawah kulit akibat benturan benda tumpul. 

c. Vulnus Laceratum adalah luka robek akibat terkena mesin atau 

benda lainnya yang menyebabkan robeknya jaringan rusak dalam. 

d. Vulnus Puncture adalah luka tusuk yang kecil dibagian luar, tetapi 

besar dibagian dalam luka. 

e. Vulnus Sclopetorum adalah luka tembak akibat tembakan peluru. 

f. Vulnus Morsum adalah luka gigitan yang tidak jelas bentuknya pada 

bagian luka. 

g. Vulnus Abrasio adalah luka terkikis yang terjadi pada bagian luka 

yang tidak sampai ke pembuluh darah.  

2. Luka non-mekanik yang terdiri atas luka akibat zat kimia, termik, 

radiasi atau serangan listrik. 

Kondisi luka dapat disebabkan oleh karena terjadinya abrasi, kontusio, 

insisi, laserasi, terbuka, penetrasi, pukulan, sepsis dan lain-lain, Kartika (2015). 

Menurut WHO (2014) persentase terbesar sebanyak 24% pada kasus kecelakaan 

lalu lintas serta yang terkecil pada kasus cedera akibat perang sebanyak (2%), 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 menemukan bahwa 90% cedera luka 

yang menyebabkan kematian terjadi pada negara dengan pendapatan menengah 

ke bawah. 
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2.2.3 Fisiologi Penyembuhan Luka 

Proses penyembuhan luka melibatkan agen biologis aktif yang berfungsi 

untuk meregenerasi jaringan sekitar yang mengandung sel-sel bersama dengan 

enzim, sitokin dan hormon pertumbuhan. Respon tubuh saat terjadi kerusakan 

jaringan adalah terjadinya proses hemostasis, inflamasi, pembentukan jaringan 

baru, dan penggantian jaringan yang baru. Proses hemostasis dan inflamasi segera 

terjadi saat luka terbentuk, sementara pembentukan jaringan baru pada daerah 

yang rusak terjadi dalam kurun waktu minggu pertama sampai sepuluh hari 

setelah luka terjadi (Piraino & Selimovic, 2015). 

2.2.4 Fase Penyembuhan Luka 

Proses atau fase penyembuhan luka secara alami menurut (Piraino & 

Selimovic, 2015) dibagi menjadi 4 tahapan yakni: 

1. Hemostasis 

Pada fase ini melibatkan beberapa rangkaian proses yang saling bekerja 

sama untuk menghentikan pendarahan yang disebabkan oleh luka. Didalam 

pembuluh darah, sel endotelial mensekresikan inhibitor pada koagulasi 

trombomodulin dan memproduksi prostacilin dan nitric oxide untuk 

mencegah pecahnnya trombosit. Sebagai upaya pencegahan jika terjadi luka 

pada pembuluh darah, sel endotelial akan mulai memproduksi faktor von 

Willebrand untuk segera memulai proses hemostasis. Selanjutnya terjadilah 

fase vasokontriksi yang berfungsi untuk membatasi jumlah darah yang 

keluar akibat rusaknya pembuluh darah yang diikuti pembentukan susunan 

trombosit yang menghalangi area yang rusak pada pembuluh darah, 
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terakhir adalah pembentukan jaringan fibrin dan protrombin dan terjadilah 

proses koagulasi yang berfungsi untuk menghalangi area yang terbuka pada 

pembuluh darah sampai jaringan yang rusak selesai diperbaiki. 

2. Respon inflamasi 

Pada tahapan inflamasi, interleukin salah satu tipe dari sitokin mulai aktif. 

Hal ini memicu vaskularisasi dan proliferasi dari neutrofil, berbagai macam 

tipe leukosit membuat pertahanan terhadap patogen dan mengurangi 

kerusakan jaringan dan membentuk jaringan baru yang lebih sehat.   

3. Proliferasi  

Pada tahapan proliferasi makrofag dan neutrofil mengeluarkan reaksi kimia 

untuk membentuk jaringan fibroblas pada area luka dan mengaktifkan 

sintetis dan mengubah ulang ECM (extracellular matrix). Perpindahan sel ini 

dibantu oleh produksi dari hyaluronic acid, dimana menyerap air dan 

membantu jaringan dalam hal kemampuannya untuk bertahan dari 

terjadinnya deformasi.   

4. Pembentukan jaringan baru 

Tahapan terakhir dari proses penyembuhan luka ini memerlukan kolagen 

yang merupakan struktur protein yang paling berlimpah pada sel manusia. 

Struktur kolagen tipe 1 akan membentuk jaringan fibrosis, jaringan baru ini 

akan membungkus area yang rusak. Kolagen akan secara perlahan 

meningkatkan akumulasi protein pada area sekitar luka, plasminogen 

merupakan protase yang bermanfaat untuk perbaikan luka, saat diaktifkan 
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pada plasmin akan membentuk fibrinolisis yang mencegah pembekuan 

fibrin agar tidak tumbuh yang akhirnya menghilang. 

 

Gambar 2.3 Fase Penyembuhan Luka (Piraino & Selimovic, 2015) 

2.2.5 Prinsip Penyembuhan Luka 

Proses penyembuhan luka merupakan suatu proses dimana 

membutuhkan 3 komponen utama yakni fase inflamasi (dimana fase ini 

bertanggung jawab untuk membersihkan debris dan mempersiapkan luka untuk 

memulai proses penyembuhan, proses ini membutuhkan kurang lebih 3-5 hari), 

fase fibroblastik/ proliferasi (fase ini berlangsung selama 2-6 minggu yang 

ditandai dengan adannya fibroblast yang muncul pada permukaan bawah kolagen 

dan myofibrolas yang mengakibatkan terjadinnya kontraksi luka), fase maturasi/ 

remodeling (pada fase ini mungkin membutuhkan waktu beberapa tahun, 

kolagen akan terus memperbaiki diri nomalnya proses ini membutuhkan waktu 6 
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minggu dengan hasil hanya mencapai 80% dari kondisi kulit sebelumnnnya, 

proses ini akan terus berlanjut sampai proses kolagen mencapai perbaikan bekas 

luka secara maksimal). Prinsip penyembuhan luka sendiri menurut Cooper (2014) 

dibagi menjadi 4 fase yakni: 

1. Fase emergent 

Fase ini terjadi dalam kurun waktu hari ke-2 sampai ke-3 setelah luka 

terbentuk. 

2. Fase akut 

Fase ini dimulai setelah fase emergent terjadi sampai luka menutup yang 

bisa terjadi secara alami atau adannya intervensi dari luar. 

3. Fase skin grafting 

Pada fase ini terjadi proses penutupan luka oleh jaringan baru kelanjutan 

dari fase akut. 

4. Fase rehabilitasi 

Dalam fase ini terjadi proses penutupan luka sampai proses perbaikan 

mencapai tahapan maksimal. 

2.2.6 Faktor Penyembuhan Luka 

Banyak faktor penting yang mempengaruhi proses penyembuhan luka 

diantarannya usia, ras, dan kedalaman luka, Cooper (2014). Menurut Kartika 

(2015) faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka terbagi menjadi 7 

yakni: 
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1. Status imunologi atau kekebalan tubuh 

Penyembuhan luka merupakan proses biologis yang kompleks, terdiri dari 

serangkaian peristiwa berurutan yang bertujuan untuk memperbaiki 

jaringan yang terluka. Peran system kekebalan tubuh dalam proses ini 

tidak hanya untuk mengenali dan memerangi antigen baru dari luka, tetapi 

juga untuk proses regenerasi sel. 

2. Kadar gula darah 

Peningkatan gula darah akibat hambatan sekresi insulin seperti pada 

penderita diabetes mellitus, juga menyebabkan nutrisi tidak dapat masuk 

ke dalam sel, akibatnya terjadi penuruan protein dan kalori tubuh. 

3. Rehidrasi dan pencucian luka 

Dengan dilakukan rehidrasi dan pencucian luka, jumlah bakteri didalam 

luka aka berkurang sehingga jumlah eksudat yang dihasilkan bakteri akan 

berkurang. 

4. Nutrisi 

Nutrisi berperan dalam proses penyembuhan luka misalnya vitamin C 

yang sangat penting untuk sintetis kolagen, vitamin A yang meningkatkan 

epitelisasi dan seng (Zinc) diperlukan untuk mitosis sel dan proliferasi sel. 

Semua nutrisi termasuk protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, 

baik melalui dukungan parenteral maupun enteral sangat dibutuhkan. 

Malnutrisi menyebabkan bebagai perubahan metabolik yang 

mempengaruhi penyembuhan luka. 
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5. Kadar albumin darah 

Albumin sangat berperan untuk mencegah edema, albumin berperan 

besar dalam penentuan tekanan onkotik plasma darah target albumin 

dalam penyembuhan luka adalah 3.5 – 5.5 g/dl.  

6. Suplai oksigen dan vaskularisasi 

Oksigen merupakan prasyarat untuk proses reparatif, seperti proliferasi 

sel, pertahanan bakteri, angiogenesis, dan sintesis kolagen. Penyembuhan 

luka akan terhambat bila terjadi hipoksia jaringan. 

7. Nyeri 

Rasa nyeri merupakan salah satu pencetus peningkatan hormone 

glukortikoid yang menghambat proses penyembuhan luka. 

8. Kortikosteroid  

Steroid memiliki efek antagonis terhadap faktor-faktor penyembuhan dan 

deposisi kolagen dalam penyembuhan luka. Steroid juga menekan system 

kekebalan tubuh/system imun yang sangat dibutuhkan dalam 

penyembuhan luka. 

2.3 Perawatan Luka 

Pengkajian luka yang dapat dilakukan menurut Kartika (2015) meliputi beberapa 

tahapan yakni: 

1. Status nutrisi pasien: BMI (body mass index) dan kadar albumin 

2. Status vaskuler: Hb dan TcO2 

3. Status imunitas: terapi kortikosteroid atau obat-obatan imunosupresan yang 

lain 



21 

 

 

4. Penyakit yang mendasari: diabetes atau kelainan vaskulerisasi lainnya 

5. Kondisi luka yang meliputi: 

a. Warna dasar luka: slough (kuning), necrotic tissue (hitam), infected tissue 

(hijau), granulating tissue (merah), dan epithelializing (merah muda). 

b. Lokasi, ukuran, dan kedalaman luka 

c. Eksudat dan bau 

d. Tanda-tanda infeksi 

e. Keadaan kulit sekitar luka: (warna dan kelembapan) 

f. Hasil pemeriksaan laboratorium yang mendukung. 

Menurut WHO (2014) ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada saat 

perawatan luka diberikan untuk menghindari terjadinya infeksi yakni: 

a. Memperbaiki jalan nafas dan sirkulasi darah sesegera mungkin setelah 

luka terbentuk. 

b. Menghangatkan pasien dan sesegera mungkin diberikan perbaikan nutrisi 

dan pengurangan rasa nyeri. 

c. Jangan menggunakan tourniquets 

d. Mengirigasi luka dan kotoran yang ada sesegera mungkin (dalam jangka 

waktu 8 jam jika memungkinkan). 

e. Memperhatikan keselamatan pasien dan petugas kesehatan untuk 

meminimalisir terjadinnya perpindahan infeksi. 

f. Memberikan antibiotic prophylaxis pada pasien dengan jenis luka dalam 

dengan resiko tinggi infeksi seperti jenis luka yang telah terkontaminasi, 
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luka tusuk, trauma abdominal, fraktur, laserasi lebih dari 5 cm, luka 

dengan jaringan yang rusak, luka pada daerah tinggi resiko seperti tangan 

dan kaki. 

2.3.1 Prinsip Penyembuhan Luka 

Penyembuhan luka yang baik menurut Kartika (2015) memerlukan 

suasana yang lembab dengan tujuan: 

1. Mempercepat fibrinolisis 

Fibrin yang terbentuk pada luka kronis dapat dihilangkan lebih cepat oleh 

neutrophil dan sel endotel dalam suasana lembap 

2. Mempercepat angiogenesis 

Keadaan hipoksia pada perawatan luka tertutup akan merangsang 

pembentukan pembuluh darah lebih cepat 

3. Menurunkan resiko infeksi 

Kejadian infeksi dengan menggunakan metode perawatan tertutup dengan 

resiko lang lembap akan menurunkan angka resiko terjadinya infeksi 

dibandingkan dengan perawatan luka terbuka dengan kondisi kering. 

4. Mempercepat pembentukan Growth factor  

Dimana berperan pada proses penyembuhan luka untuk membentuk stratum 

korneum dan angiogenesis. 

5. Mempercepat pembentukan sel aktif. 

Pada keadaan lembap, invasi neutrophil yang diikuti oleh makrofag, monosit, 

dan limfosit ke daerah luka berlangsung lebih dini. 
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2.4 Minyak Tea Tree 

2.4.1 Definisi  

Minyak tea tree atau tea tree oil (TTO) adalah minyak yang berasal dari 

hasil ekstrasi tumbuhan yang memiliki nama latin (Melaleuca Alternifolia), 

tumbuhan ini merupakan tumbuhan asli australia dan telah digunakan oleh suku 

asli australia yakni aborigin selama berabad-abad lamannya dan telah dibuktikan 

oleh kepala farmakologi New south wales sebagai agen antiseptik pada tahun 1920-

an. Sejak saat itu, manfaat lainnya terus ditemukan seperti antifungi, antibakteri, 

antiviral dan anti inflamasi. Cara untuk mendapatkan ekstrak dari pohon tea tree 

ini adalah melalui proses penyulingan dengan suhu tinggi sampai akhirnya 

menghasilkan minyak, hampir 90% minyak tea tree diimpor ke berbagai belahan 

dunia yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai macam bidang seperti pada 

bidang kesehatan dan kecantikan, RIRDC (2007). 

Minyak tea tree memiliki lebih dari 100 jenis kandungan didalamnnya, 

yang paling banyak yakni terpinen 4-ol sebesar 30% yang memiliki peranan 

penting sebagai agen anti mikroba, RIRDC (2007). 

2.4.2 Morfologi dan Taksonomi 

1. Daun: tipe daun tunggal berseling dan bewarna hijau. 

2.  Panjang daun 2-3 cm, dengan lebar 0,1-0,2 cm. Pertulangan daun 

membujur, daging daun tipis dan permukaannya halus. 

3. Akar: tipe akar tunggang dan bewarna coklat 
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Gambar 2.4 Pohon Tea Tree 

Sumber: http://xfrog.com/mm5/graphics/00000001/pdf-pages/  

OC56-australian-tea-tree-02.jpg/  

diakses 21 Maret 15:12 

4. Bunga: tipe bunga majemuk dan tidak bertangkai, mahkota bunga sebanyak 

5 helai berbentuk bulat telur dan bewarna putih. 

http://xfrog.com/mm5/graphics/00000001/pdf-pages/%20OC56-australian-tea-tree-02.jpg/
http://xfrog.com/mm5/graphics/00000001/pdf-pages/%20OC56-australian-tea-tree-02.jpg/
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Gambar 2.5 Bunga Tea Tree 

Sumber: https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/8f/f4/f2/ 

8ff4f2e5e5e47f8101f24b84ba1c50dc.jpg/ 

diakses 21 Maret 15:18 

Tea tree tergolong ke dalam tumbuhan asli Australia dari keluarga Myrtaceae 

(Garozzo, et al. 2009) dengan taksonomi sebagai beikut: 

a. Kingdom : Plantae 

b. Divisi : Magnoliophyta 

c. Kelas : Magnoliopsida 

d. Ordo : Myrtales 

e. Family : Myrtaceae 

f. Genus : Melaleuca 

g. Spesies : Melaleuca Alternifolia 

https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/8f/f4/f2/%208ff4f2e5e5e47f8101f24b84ba1c50dc.jpg/
https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/8f/f4/f2/%208ff4f2e5e5e47f8101f24b84ba1c50dc.jpg/
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Proses pembuatan minyak tea tree di mulai dari pemanenan daun dan sedikit 

cabang daun dari pohonnya kemudian di kukus atau di uapkan dengan suhu tinggi 

lalu di suling (Pazyar, et al. 2013). 

2.4.3 Manfaat 

Minyak tea tree telah dibuktikan oleh beberapa penelitian akan perannya 

dalam mengatasi inflamasi/masalah imun yang berdampak pada kulit serta 

memiliki kandungan antioksidan dan sebagai agen anti kanker kulit (Pazyar et al, 

2013). Menurut RIRDC (2007) berikut beberapa manfaat dari minyak tea tree: 

1. Antibakteri  

Manfaat baru yang paling menjanjikan dari penggunaan minyak tea 

tree adalah perannya dalam meruntuhkan resistensi dari (Staphylococcus 

Aureus) atau MRSA yang dikenal sebagai salah satu penyebab infeksi yang 

paling rumit karena daya resistensinya yang tinggi terhadap hampir semua 

antibiotik konvensional, kecuali vancomycin. 

2. Antiviral  

Manfaat sebagai agen antiviral pada minyak tea tree belum ditemukan 

sampai tahun 2005 oleh penelitian dari Dr Christine Carson dan 

kolegannya di University of western australia yang menemukan bahwa minyak 

tea tree secara signifikan memiliki kemampuan sebagai agen antiviral yang 

melawan virus herpes simplex secara in vitro. 
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3. Antifungi  

Fungi merupakan salah satu patogen pada manusia yang menyebabkan 

terjadinnya infeksi superfisial seperti tinea dan keputihan pada area 

vagina. Sebuah penelitian pada tahun 2002 menemukan bahwa minyak 

tea tree dapat menghalangi dan membunuh ragi seperti (Malassezia) 

penyebab utama ketombe pada kulit kepala, dermatophytes (yang dapat 

mengakibatkan jamur pada area kuku dan infeksi kulit), dan berbagai 

masalah fungi lainnya. Manfaat yang paling dikenal dalam mengatasi 

masalah fungi ini adalah dalam memberantas (Candida Albicans) penyebab 

paling sering untuk masalah keputihan pada area vagina. 

4. Anti inflamasi 

Penelitian yang dilakukan oleh tim yang diketuai professor John Finlay 

Jones di Flinders university di australia bagian selatan menjabarkan 

kemampuan minyak tea tree yang dapat mengurangi 2 tipe dari inflamasi 

pada kulit manusia. Tipe pertama dikategorikan sebagai “segera” yakni 

respon hipersensitivitas pada kulit yang langsung terlihat seperti gatal 

disertai bintik merah dan reaksi kulit seperti tersengat lebah. Tipe kedua 

dikategorikan sebagai “kontak” atau hipersensitivitas yang diakibatkan 

oleh kontak kulit yang alergi terhadap sesuatu misalnya nikel yang 

terkandung dalam perhiasan. 

5. Antiprotozoal  

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan minyak tea tree 

mengakibatkan berkurangnya pertumbuhan Leishmania major dan 
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Trypanosoma brucei sebesar 50%, minyak tea tree juga efektif dalam 

mengatasi Trichomonas vaginalis (Nader, et al. 2013). 

6. Sebagai dressing luka 

Percobaan pada sebuah rumah sakit di sydney menunjukkan bahwa 

dressing hydrogel yang mengandung minyak tea tree dapat mengurangi 

gejala reaksi radiasi pada kulit. Setidaknnya 60%  pasien penderita kanker 

menerima perawatan radiasi dengan 95% diantarannya mengalami reaksi 

pada kulit karenannya. Penelitian lain menunjukkan bahwa dressing 

dengan kandungan minyak tea tree secara konsisten berdampak positif 

pada kenyamanan dan meningkatkan integitas kulit pada pasien yang 

sedang menjalani radioterapi, dimana meningkatkan kualitas hidup 

mereka. 

7. Mengatasi jerawat 

Manfaat sebagai antibakteri dan antifungi dalam minyak tea tree 

berguna dalam menangani masalah jerawat. Percobaan klinik yang 

melibatkan 124 pasien remaja dengan masalah jerawat dari ringan ke 

sedang diberikan gel dengan kandungan minyak tea tree sebesar 5% dan 

dibandingkan dengan lotion dengan kandungan benzoyl peroxide sebesar 

5% (media yang paling sering digunakan dalam menangani jerawat), 

hasilnya terjadi penurunan angka inflamasi dan non-inflamasi secara 

signifikan. 
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8. Mengatasi masalah pada mulut 

Penelitian minyak tea tree yang dilakukan oleh kelompok peneliti di 

UWA menunjukkan kemampuan minyak tea tree dalam mengatasi 

berbagai jenis bakteri mulut, dari 162 bakteri dengan tipe yang berbeda 

semuannya dapat dihambat dan dibunuh oleh minyak tea tree dengan 

konsentrasi 2%. 

9. Sebagai media cuci tangan 

Rumah sakit di australia dan di negara lain mengevaluasi penggunaan 

media cuci tangan dengan kandungan utama minyak tea tree dan 

menunjukkan keefektifanya dalam mematikan bakteri. 

2.4.4 Kandungan Kimiawi 

Minyak tea tree mengandung lebih dari 100 jenis bahan-bahan alami di 

dalamnnya, tingkat kandungan sebesar 15 telah ditentukan berdasarkan 

international standard for oil of melaleuca, terpinen-4-ol type (ISO 4730) dan Australian 

standard for oil of melaleuca, terpinen-4-ol type (AS 2782-1997). Kedua standar ini 

mensyaratkan bahwa kandungan minyak tea tree harus memiliki lebih dari 30% 

terpinen-4-ol dan kurang dari 15% cineole. Terpinen-4-ol adalah salah satu 

senyawa yang paling banyak ditemukan di dalam minyak tea tree dan sudah 

diketahui memiliki peranan penting sebagai antimikrobakterial, semakin besar 

kandungannya di dalam minyak tea tree maka kualitas dari minyak itu sendiri 

akan semakin baik, RIRDC (2007). 
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Tabel 2.1 Kandungan Kimiawi Minyak Tea Tree Menurut (ISO 4730) 
Komponen ISO 4730 
α-pinene 1-6 % 
Sabinene 0 – 3.5 % 

α-terpinene 5 - 13% 
Limonene 0.5 – 1.5 % 
p-cymene 0.5 – 8 % 
1.8,cineole 0 – 15 % 
γ-terpinene 10 – 28 % 
Terpinolene 1.5 – 5 % 

Terpinen-4-ol 30 – 48 % 
α-terpineol 1.5 – 8 % 

Aromadendrene 0 – 3 % 
Iedene 0 – 3 % 

δ-cadinene 0 – 3 % 
Globulol 0 – 1 % 

viridiflorol 0 – 1 % 

 

Minyak tea tree memiliki kandungan yang paling disorot yakni terpinen-4-

ol yang merupakan kandungan utama didalam minyak tea tree, dimana berfungsi 

sebagai agen antimikroba dan anti inflamasi. Sedangkan 1,8-cineole merupakan 

kandungan yang dapat menganggu kualitas dari minyak tea tree karena zat ini 

dapat memicu reaksi alergi sehingga dalam minyak tea tree yang berkualitas baik 

maka zat ini akan semakin rendah maksimal adalah 15%. Selain zat tersebut cara 

penyimpanan minyak tea tree juga dapat mengubah komposisinnya, seperti 

peningkatan level cymene dan penurunan level terpinene (Pazyar, et al. 2013). 

Komposisi dari minyak tea tree dari waktu ke waktu dapat berubah, terutama jika 

terpapar udara bebas, sinar yang terlalu kuat dan temperatur tinggi, RIRDC 

(2007). 


