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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Luka bakar adalah cedera serta kerusakan bagian tubuh oleh trauma panas, yaitu api, air 

panas, radiasi, radioaktif, listrik, friksi, atau kimia. Luka bakar banyak didapatkan di 

lingkungan rumah dan kebanyakan  merupakan luka bakar derajat II (Reza,2014). Sekitar 2,5 

juta orang menderita luka bakar pada negara Amerika Serikat dalam setahun dan kurang lebih 

75% merupakan korban dari aktivitas sendiri seperti tersiram air panas pada anak-anak, 

bermain korek api, bermain petasan, dan lain – lain. (Marwati, 2014).  

Kasus luka bakar merupakan masalah kesehatan masyarakat global. Sekitar terdapat 

265.000 kematian setiap tahun yang disebabkan oleh api. Lebih dari 96% luka bakar fatal yang 

disebabkan api terjadi di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Selain itu, jutaan korban 

luka bakar cacat seumur hidup, yang menyebabkan stigma dan penolakan di masyarakat. Di 

Indonesia belum ada data nasional angka kematian atau data kejadian luka bakar nasional (Ruth 

, 2017). 

Untuk penanganan luka bakar, Silver sulfadiazine (SSD) ialah gold standard terapi topikal 

pada luka bakar. SSD paling banyak digunakan dalam bentuk krim serta mempunyai fungsi 

bakteriostatik spektrum luas, terutama untuk bakteri jenis gram negatif dan mempunyai 

toksisitas rendah. Kendalanya adalah harganya yang relatif mahal bagi masyarakat (Ghodekar 
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et al, 2012). Karena kendala harga SSD yang relatif mahal bagi masyarakat, dalam penelitian 

ini dicari terapi topikal alternatif dari penanganan luka bakar. Menurut Stevan Dwi Hartono 

(2013), biji kacang tanah mempunyai asam amino yang disebut arginin sebanyak 2,27%. 

Arginin merupakan asam amino esensial yang penting untuk penyembuhan luka. Selain itu, 

kacang tanah juga mempunyai harga relatif bisa dijangkau oleh masyarakat. Hal ini 

memungkinkan bahwa biji kacang tanah bisa membantu penyembuhan luka. Harga SSD pada 

tahun 2015 sekitar Rp.650.000,-/Kg di Indonesia (MIMS, 2015), sedangkan kacang tanah 

sekitar Rp.13.500,-/Kg di Indonesia pada tahun 2015 (Kementrian Pertanian Indonesia, 2016). 

Harga kacang tanah jauh lebih terjangkau dari pada SSD. 

Ekstrak tanaman telah digunakan untuk berbagai keperluan sepanjang sejarah, dengan 

integrasi ke dalam makanan, kosmetik, dan produk farmasi. Ekstrak tanaman sekarang semakin 

banyak dikenali untuk efeknya yang mempercepat penyembuhan luka secara topikal, salah 

satunya ekstrak kacang tanah. Kacang tanah memiliki potensi dalam membantu penyembuhan 

luka (Tzu Kai Lin, 2018). 

Hasil dari screening fitokimia pada biji kacang tanah menunjukan adanya fitonutrien yang 

berguna. Hasilnya menunjukan bahwa kacang tanah mengandung saponin (0,25%), tannin, dan 

juga asam amino yang disebut agrinin (2,27%) (Mbagwu et al, 2011). Fitonutrien tersebut 

membantu penyembuhan luka. 
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Karena biji kacang tanah relatif mudah di jangkau oleh masyarakat dan mempunyai 

kandungan yang dapat meningkatkan kecepatan penyembuhan luka, kacang tanah bisa 

dijadikan alternatif terapi untuk luka bakar. Untuk membuktikannya, dilakukan penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Apakah ekstrak biji kacang tanah berpengaruh terhadap kecepatan penyembuhan luka 

bakar derajad II A pada tikus putih jenis Rattus novergicus berkelamin jantan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum: 

  Mengetahui adanya perubahan kecepatan penyembuhan luka bakar derajat IIA  dengan 

pemberian ekstrak biji kacang tanah (Arachis hypogaea) secara topikal pada tikus jantan jenis 

Rattus novergicus yang sudah di beri luka bakar derajat IIA. 

1.3.2 Tujuan khusus 

          Mengetahui dosis ekstrak biji kacang tanah paling berdampak pada kecepatan 

penyembuhan luka bakar antara kelompok penelitian. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Akademik 

Memperluas pengetahuan ilmu pengetahuan kedokteran, juga sebagai fondasi 

melaksanakan penelitian berikutnya, terutama penelitian tentang kacang tanah. 
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1.4.2 Masyarakat 

Memberi  ilmu pengetahuan  pada  masyarakat  umum  mengenai manfaat  ekstrak  

kacang tanah yang dapat mempercepat penyembuhan luka bakar dan meningkatkan 

pemanfaatan tumbuhan kacang tanah. 

1.4.3 Klinis 

1. Memperluas  pengetahuan pada tenaga kesehatan seputar manfaat kacang tanah terhadap 

penyembuhan luka bakar. 

2. Berguna sebagai referensi saran pengobatan alternatif pada luka bakar. 

 


