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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian  

Konsep adalah abstraksi dari suatu realitas agar dapat dikomunikasikan dan 

membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antar variabel (baik variabel yang 

diteliti maupun yang tidak diteliti). Kerangka konsep akan membantu peneliti 

menghubungkan hasil penemuan dengan teori, Nursalam (2008). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Edmondson, et al. 2011) 

mengungkapkan bahwa penggunaan dressing yang dikombinasikan dengan minyak tea 

tree berdampak pada berkurangnya masa penyembuhan pada pasien yang mengalami 

infeksi luka. Minyak tea tree sendiri menurut penelitian yang dilakukan oleh RIRDC 

(2007) mengandung manfaat sebagai agen antibakteri, antiviral, anti-fungi, anti infamasi, 

dan anti protozoal yang mana baik sebagai media untuk penyembuhan luka, kandungan 

alaminnya sendiri melebihi 100 jenis namun yang paling bermanfaat yakni terpinen-4-ol. 

Manfaat serta pengaruhnya dapat dilihat pada kerangka konsep dibawah ini. 
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Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

Proses penyembuhan luka: 

1. Fase hemostasis 

2. Fase inflamasi 

3. Fase proliferasi 

4. Pembentukan jaringan baru 

Prinsip perawatan luka: 

1. Menghentikan perdarahan 

2. Mencegah infeksi 

3. Menilai kerusakan yang terjadi 

pada struktur yang terkena 

4. Menyembuhkan luka 

Mempercepat proses 

penyembuhan pada luka. 

Minyak Tea Tree (TTO) 

Terpinen-4-ol 

Anti-Bakteri Anti-Inflamasi 

Anti-Viral Anti-Protozoal 

Anti-Fungi Anti-Septik 

Efektif Tidak efektif 
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Keterangan: 

      : Diteliti 

            : Tidak diteliti 

 

Minyak tea tree (Melaleuca Alternifolia) memiliki lebih dari 100 jenis 

kandungan didalamnya diantara sekian banyak jenis kandungan yang dimiliki, Terpinen-

4-ol merupakan jenis kandungan yang paling dominan, dengan konsentrasi sebesar 30% 

berperan sebagai agen mikroba, RIRDC (2007). Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

(Pazyar, et al. 2013) manfaat dari minyak tea tree diantarannya mengatasi inflamasi/ 

masalah imun yang berdampak pada kulit serta memiliki kandungan antioksidan dan 

sebagai agen anti kanker kulit. Manfaat lainnya seperti yang dijelaskan oleh RIRDC 

(2007) yakni sebagai agen antibakteri yang sangat berperan penting dalam semua fase 

untuk menjaga agar luka tidak terinfeksi bakteri dan membunuh bakteri yang terlanjur 

menginfeksi luka, misalnya saja bakteri (Staphylococcus Aureus) atau MRSA yang sering 

dijumpai agar proses penyembuhan luka berjalan dengan baik. Agen anti- viral yang 

bermanfaat melawan virus secara in vitro, agen anti-fungi yang juga bermanfaat dalam 

mengantisipasi jika luka terinfeksi fungi yang notabenya sangat mudah menginfeksi 

manusia dan dapat menganggu proses penyembuhan luka. Agen inflamasi akan sangat 

membantu khususnya pada fase inflamasi dimana pada proses ini pembentukan jaringan 

baru dimulai, semakin baik proses penyembuhan yang terjadi pada fase ini maka akan 

mempercepat proses perbaikan jaringan yang rusak. Kandungan Terpinen-4-ol dalam  

minyak tea tree akan sangat membantu proses penyembuhan luka pada semua fase secara 
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umum, dengan semua manfaat yang terkandung dalam minyak tea tree dengan lebih dari 

100 jenis kandungan alami akan berdampak baik bagi proses penyembuhan luka secara 

alami. Fokus dalam penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian minyak Tea Tree 

terhadap penyembuhan luka bakar. 

 

 

 


