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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kacang Tanah 

2.1.1 Klasifikasi ilmiah  

 

Gambar 2.1 Tanaman Arachis hypogaea. A = Akar, B = Bunga, C =  Kacang, D = 

Daun. Sumber: Rajani Chauhan, et al, 2012. 

   Kategori taksonomi Arachis hypogaea adalah: 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo    : Rosales 
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Famili   : Papilionaceae 

Genus   : Arachis 

Spesies  : Arachis hypogaea 

Subspesies  : fastigata, hypogaea 

1.1.2 Morfologi 

  Arachis hypogaea termasuk family kacang kacangan. Tumbuhan kacang – kacangan 

tumbuh setinggi 30cm sampai 50cm. Daunnya terdiri dari 4 leaflets, setiap leaflets panjangnya 

1cm sampai 7cm dan 1cm sampai 3cm lebarnya. Bunganya seperti bunga tanaman polong-

polongan, 2cm sampai 4cm lebarnya dengan warna kuning dan serat kemerahan. Nama 

Hypogaea berarti “dibawah tanah. Sehabis bungannya mengalami penyerbukan, tangkai bunga 

turun kebawah tanah dan buah matang dibawah tanah. Buah yang matang berkembang menjadi 

polong. Setiap polong mempunyai panjang 3cm sampai 7cm dan terdiri dari 1 sampai 4 biji 

(Rajani, 2012) . 

  Usia panen Kacang Tanah adalah sekitar umur 100 hari sesudah menanam tumbuhan 

Kacang Tanah. Kacang Tanah di panen berdasarkan suhu Kacang tanah yang baik di panen, 

berat polong, berat biji, tingkat kematangan polong, dan indeks masak kulit  bijinya (Sasmoyo, 

2016) 

 

1.1.3 Persebaran Kacang Tanah di Indonesia 
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Menurut Kanisius (1989), kacang tanah mudah di dapatkan dan tersedia di banyak 

tempat, selain itu kacang tanah sudah lama beredar di Indonesa. Tanaman Arachis hypogaea 

ini masuk ke Indonesia antara tahun 1521 - 1529. Ada pendapat yang menyatakan bahwa 

kacang tanah masuk ke Indonesia sesudah tahun 1557. Kacang tanah dibawa oleh bangsa 

Spanyol yang berlayar dan berdagangan dari Meksiko ke kepulauan Maluku. Penanaman 

pertama tanaman ini di Indonesia diketahui pada permulaan abad ke-18. 

Dalam Outlook Kacang Tanah 2016, tidak hanya di Indonesia, kacang tanah juga 

tersedia di banyak tempat. China menduduki peringkat pertama dengan rata-rata penyediaan 

kacang tanah sebesar 4,43 juta ton kacang tanah. Sedangkan Indonesia dan Amerika Serikat 

masing-masing dengan rata-rata penyediaan kacang tanah sebesar 993,50 ribu ton dan 943,54 

ribu ton. Tujuh negara terbesar lainnya dengan rata-rata penyediaan kacang tanah mulai 155,33 

ribu ton di Meksiko sampai dengan 386,32 ribu ton di India (Kementrian Pertanian Indonesia, 

2016). 

1.1.4 Kandungan Kacang Tanah 

  Kacang tanah mengandung L-arginine, saponin, dan tanin. Selama ini kadar L-agrinine 

paling banyak ditemukan pada biji Kacang Tanah. Sedangkan Saponin dan tanin ditemukan 

bersamaan di bijinya. Kandungan keberadaan saponin dan tanin pada bagian tumbuhan Kacang 

Tanah menurut Rajinikanth (2013), Muhammad (2009) adalah sebagai berikut: 

Bagian tumbuhan Kandungan Saponin KandunganTanin 

Daun Tidak ditemukan Tidak ditemukan 

Batang Tidak ditemukan Tidak ditemukan 
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Akar Tidak ditemukan Tidak ditemukan 

Biji 438±2.12 sampai 

480±2.30 mg/100g 

822±3.78 sampai 

903±4.45mg/100g 

Tabel 2.1  Keberadaan saponin dan tanin pada tumbuhan Kacang Tanah 

2.1.4.1 Saponin 

  Saponin adalah produk natural yang terdiri dari aglycone (triterpebe atau steroid) dan 

gula (hexose atau asam uronic). Nama “saponin” diambil dari zat seperti sabun pada tumbuhan 

yang mengeluarkan sabun di air. Saponin tersebar luas di banyak tanaman dan tidak jarang 

ditemukan pada bahan makanan kita. Saponin banyak digunakan manusia, mulai sebagai 

detergen natural, obat-obatan untuk pharmaci, kosmetik, pemadam kebakaran dan lain lain 

(Yukiyoshi, 2012). 

  Saponin mempunyai kandungan zat sebagai pembersih dan antiseptik pada luka (Yenti, 

2011). Kandungan saponin dapat memicu pembentukan kolagen, yaitu protein struktural yang 

berperan dalam proses penyembuhan luka (Damhoeri, 2011). 

2.1.4.2  Asam amino (L-Arginin) 

Asam amino adalah suatu senyawa yang mengandung unsur N, tidak bewarna, larut 

dalam air, serta memiliki dua macam gugus karboksilat dan amino.  

Berikut ini beberapa sifat yang dimiliki asam amino: 

1. Asam amino berupa padatan bewarna putih. 

2. Kelarutan asam amino dalam air lebih besar dari pada dalam pelarut organik. 
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3. Asam amino memiliki titik leleh yang tinggi dan jika dipanaskan akan terurai atau 

terdekomposisi. 

4. Asam amino bersifat amfoter. Asam amino yang bercampur dengan asam akan 

membentuk garam, sedangkan dengan basa menjadi bentuk ester yang bersifat lebih 

mudah menguap daripada asam bebasnya. 

5. Asam amino memiliki pH isoelektrik, pH sekitar 5-6 untuk asam amino netral, dan 

sekitar pH 3 untuk asam, serta kisaran pH 7,5 untuk asam amino yang bersifat basa. 

 Berdasarkan strukturnya, asam amino dapat digolongkan menjadi asam amino yang 

bersifat netral, asam, dan basa. Asam amino netral, seperti glisin, alanin, valin, leusin, memiliki 

jumblah gugus asam yang seimbang dengan gugus amino. Asam amino basa, seperti lisin, 

memiliki gugus amino yang lebih banyak daripada gugus asam, sedangkan asam amino asam, 

seperti asam glutamat, asam aspartat, memiliki gugus asam yang lebih banyak daripada gugus 

basa (Endang, 2014). 

 Hampir semua tumbuhan mengandung asam amino nonprotein, yaitu asam y-

aminobutirat (GABA), sedangkan sekitar 200 asam amino nonprotein lain yang telah diketahui 

struktur kimianya tersebar lebih terbatas. Konsentrasi asam amino dalam berbagai tanaman, 

berbeda. Umumnya jumblah paling besar terdapat dalam biji sehingga ada anggapan bahwa 

asam amino mempunyai fungsi sebagai penyimpan energi (Endang, 2014). 

 Menurut Stevan Dwi Hartono (2013), Kacang tanah mempunyai asam amino yang disebut 

agrinin sebanyak 2,27%. Agrinin merupakan asam amino esensial yang penting untuk 
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penyembuhan luka. Peran arginin berada dalam pertahanan pertahanan host non spesifik 

selama penyembuhan luka adalah dengan mengubah nitrogen amino menjadi oksida nitrat 

dalam pembentukan enzim nitrat oksida. Nitrat oksida adalah vasodilator, neurotransmitter, 

dan zat yang memodulasi fungsi kekebalan juga. Arginine meningkatkan fungsi kekebalan 

tubuh dan penyembuhan luka. 

2.1.4.3 Tanin 

Istilah “Tanin” mulai digunakan sejak tahun 1796 oleh Seguin ketika diketahui dalam 

suatu ekstrak tanaman mengansung senyawa yang dapat bereaksi dengan protein. Tanin ialah 

suatu senyawa jenis polifenol yang banyak terdapat pada tumbuhan dan jika di tanaman ada 

pada jaringan kayu seperti kulit batang, daun dan buah. Beberapa literatur menggolongkan 

tanin dalam senyawa fenol. Tanin dalam bentuk amorf yang menyebabkan  terdapat koloid jika 

dalam air, rasanya sepat, dengan endapan protein yang membuat kerja enzim proteolitik 

terhambat, dan dapat dipakai dalam pembuatan penyamak kulit hewan. Bobot molekul tanin 

biasanya diatas 1000, sedangkan yang memiliki bobot molekul di bawah 1000 sering disebut 

“pseudotanin”. Ada dua jenis tanin dalam dunia tumbuhan, yaitu tanin terhidrolisis dan 

terkondensasi yang disebut kelompok proantosianidin (Endang, 2014). 

Sifat tanin sebagai astrigen dapat dimanfaatkan sebagai anti diare, menghentikan 

pendarahan, dan mencegah peradangan terutama pada mukosa mulut, serta digunakan sebagai 

antidotum pada keracunan logam berat dan alkaloid. Tanin juga digunakan sebagai antiseptik 

karena adanya gugus fenol. Berikut ini 2 jenis tanin yang dimaksud: 
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1. Tanin terhidrolisis 

Tanin dapat terhidrolisis dengan asam dan enzim menjadi molekul-molekul asam fenolat.  

2. Tanin terkondensasi (proantosianidin) 

Keberadaan senyawa ini tersebar luas dalam dunia tumbuhan, dan merupakan kondensasi 

(polimer) dari katekin (suatu flavon 3-ol) atau galokatekin membentuk senyawa oligomer yang 

lebih kopleks, contohnya dimer. 

  Kelompok tanin terkondensasi menyebar pada seluruh bagian tumbuhan akar, rimpang, 

kulit kayu, daun, dan bunga. Keberadaan tanin dalam buah umumnya terdapat waktu buah 

belum masak dan akan menghilang atau berkurang dengan proses pematangan buah (Endang, 

2014). 

Tannin membantu proses penyembuhan luka melalui peningkatan jumlah pembentukan 

pembuluh darah kapiler dan sel-sel fibroblas. Tanin bisa mempromosikan cicatrisasi (kontraksi 

jaringan fibrosa, terbentuk di tempat luka oleh fibroblas, mengurangi ukuran luka saat distorsi 

jaringan) dari luka melalui beberapa mekanisme seluler: 

1. Khelasi bebas radikal dan spesies oksigen reaktif 

2.  Mempromosikan kontraksi luka  

3. Meningkatkan pembentukan pembuluh kapiler dan fibroblas (Li K et al,2011) 

2.2 Tinjauan Hewan Percobaan 

2.2.1 Klasifikasi Tikus putih (Rattus norvegicus) 
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Klasifikasi tikus putih menurut Krinke (2000): 

Kingdom :Animalia 

Phylum :Chordata 

Subphylum :Vertebrata 

Class   :Mammalia 

Order   :Rodentia 

Family  :Muridae 

Genus  :Rattus 

Species :Rattus novergicus 

2.2.2 Biologi tikus putih 

  Salah  satu  jenis tikus  yang  paling  banyak digunakan utuk penelitian adalah  tikus  

Wistar  yang mulai dikembangbiakkan di Wistar Institute sejak 1906. Dalam penelitian, 

penting memilih tikus yang sesuai usianya karena kita melihat metabolisme tubuh tikus dan 

metabolisme berhubungan erat dengan usia tikus. 

  Rentang  hidup tikus antara  2,0–3,5  tahun,  mulai  disapih  saat  umur  3 minggu  (21  

hari). Usia pada tikus menurut Sengupta  (2013)  terdiri dari beberapa fase, antara  lain  adalah:  

1.  fase  kematangan  seksual  atau pubertas  mulai  umur  6  minggu    (40–60 hari).  

2. Fase pradewasa saat umur 63–70 hari.  

3. Fase kematangan sosial saat umur 5–6 bulan (160–180 hari).  
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4. Fase penuaan saat umur 15–24 bulan .  

  Alasan menggunakan kedua hewan coba ini karena mudah diperoleh dalam jumlah 

banyak, mempunyai respon yang cepat, memberikan gambaran secara ilmiah yang mungkin 

terjadi pada manusia dan harganya relatif murah (Marice, 2010). 

2.3 Kulit 

Menurut Sonny J. R. Kalangi (2013), kulit adalah organ yang terdari dari 4 jaringan: 

1. Kulit terdiri dari banyak jenis epitel, terutama epitel squamous complek dengan 

penandukan. Pembuluh darah dermisnya dilapisi oleh endotel. Kelenjar kulitnya adalah 

kelenjar epitelial. 

2. Terdapat  sejenis jaringan ikat, seperti serat-serat kolagen dan elastin, dan sel-sel lemak 

pada dermis. 

3. Jaringan otot ditemukan pada dermis. Contoh, jaringan otot polos (pada otot penegak 

rambut (m. arrector pili) dan pada dinding pembuluh darah, sedangkan jaringan otot 

rangka terdapat pada otot-otot ekspresi wajah. 

4. Jaringan saraf reseptor sensor terdapat di kulit berbentuk ujung saraf bebas dan bermacam 

akhir saraf. Contoh, badan Pacini dan badan Meissner. 

2.3.1 Struktur kulit  

Kulit terdiri atas 2 lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis adalah jaringan epitel 

dari ektoderm, sedangkan dermis berupa jaringan ikat agak longgar dari mesoderm. Di 
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bawah dermis terdapat selapis jaringan ikat longgar yaitu hipo-dermis, kebanyakan terdiri 

dari jaringan lemak (Sony, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur kulit. Sumber: Mescher AL. Junqueria’s Basic Histologi  

Text & Atlas, 2010. 

2.3.1.1  Epidermis  

Epidermis adalah lapisan luar kulit dan terdiri dari epitel squamous simple dengan 

penandukan. Pada epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun pembuluh limfa  

disebabkan semua suplai nutrisi didapat dari pembuluh darah kapiler di dermis. Epitel 

squamous  pada epidermis ini di susun oleh sel yang disebut keratinosit. Sel-sel ini secara tetap 

diperbarui melalui mitosis sel-sel lapisan basal yang secara terus menerus bermigrasi ke 

superficial epitel. Kemudian sel-sel ini berkembang atau berdiferensiasi, bertambah volume, 

dan menumpuk serat keratin di sitoplasmanya. Semakin dekat dengan superficial epitel, sel-sel 

ini apoptosis dan berlahan terkelupas. Waktu yang lamanya untuk mencapai superficial epitel 
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adalah 20 - 30 hari. Modifikasi struktur ini dinamai sitomorfosis yang berasal dari epidermis. 

Penampakannya yang berubah memungkinkan pembagian dalam potongan histologik vertikal 

permukaan kulit. Epidermis terdiri dari 5 lapisan, diurutkan dari dalam ke luar, stratum basal, 

spinosum, granulosum, lusidum, dan stratum korneum (Sony, 2013). 

Berikut ini ulasannya: 

1. Stratum basal  

Lapisan ini terdapat paling profundus dan tersusun dari selapis sel yang  berderet di 

superficial membran basal serta menempel di dermis di profundusnya.. Intinya besar dan 

sitoplasmanya basofilik. Bila diamati secara mikroskopik, terlihat gambaran mitotik sel. 

Proliferasi di jaringannya sebagai regenerasi epitel. Sel pada lapisan ini berpindah menuju 

superficial karena menyuplai nutrisi pada lapisan yang lebih superfisial. Perilaku ini bertambah 

cepat jika ada luka serta kemampuan penyembuhannya dalam keadaan normal (Sony, 2013). 

2. Stratum spinosum  

Lapisan berikut terdiri dari beberapa lapisan sel yang berukuran cenderung besar berupa 

poligonal dan nukleusnya berbentuk lonjong. Sitoplasma pada selnya memiliki warna biru 

keunguan. Jika kita mengamati dengan mikroskop pada perbesaran lensa obyektif 45x, dinding 

sel yang membatasi sel di sekitarnya akan tampak seperti pengait yang menyerupai 

penghubung sel yang satu dengan sel disekitarnya. Pada pengait - pengait tersebut terdapat 

desmosom yang menghubungkan sel dengan jaringan lain di sekitarnya pada lapisan ini. 

Semakin ke superficial bentuk sel menjadi lebih pipih. (Sony, 2013). 
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3. Stratum granulosum  

Lapisan granulosum merupakan lapisan dari 2 sampai 4 lapis sel pipih yang mengandung 

banyak granula basofilik dan lapisan tersebut dinamai granula kerato-hialin. Jika diamati 

dengan mikroskop elektron, granula kerato-hialin adalah bahan amorf  yang tidak terdapat 

membran dan diselimuti ribosom(Sony, 2013). 

4. Stratum lusidum 

Lapisan berikut terdiri dari 2 sampai 3 lapisan sel pipih yang bening, serta sedikit 

eosinofilik. Tidak ditemui nukleus atau organel pada jaringan  ini. Walaupun ada desmosom, 

tetapi di lapisan berikut perlekatannya sedikit hingga di pengamatan mikroskop banyak tampak  

ruang kosong yang membedakan serta memberi jarak lapisan stratum korneum dari lapisan lain 

di profundus-nya (Sony, 2013). 

5. Stratum korneum  

Lapisan korneum terdiri dari berlapis - lapis sel mati, pipih dan tidak bernukleus ,dan 

bagian sitoplasma sudah dipenuhi keratin. Sel-sel yang di superficial mengalami petandukan 

yang mengering dan kemudian selalu lepas serta rontok (Sony, 2013).  

2.3.1.1.1 Sel-sel pada epidermis 

Terdapat 4 jenis sel pada jaringan epidermis, yaitu: keratinosit, melanosit, Langerhans, dan 

Merkel. Berikut ini ulasannya: 

a. Sel Keratinosit  
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Lapisan keratinosit adalah sel terbanyak, sekitar 85% sampai 95%, terbentuk dari ektoderm 

bagian superficial. Lapisan ini merupakan sel epitel dengan penandukan, memproduksi lapisan 

tidak tembus air. Nanti lapisan ini berfungsi sebagai  pelidung tubuh. Keratinisasi terjadi 

selama 2 sampai 3 minggu dari proliferasi, pembelahan mitosis, diferensiasi, apoptosis, dan 

pengelupasan yang disebut deskuamasi.Di fase akhir diferensiasi atau proses pematangan sel 

akan mengalami penebalan membran sel, yang membuat sel kehilangan nukleusnya. (Sony, 

2013). 

b. Sel Melanosit 

Sel Melanosit merupakan bagian dari kulit 7% hingga 10% sel epidermis, merupakan sel 

kecil disertai percabangan dendritik yang memanjang dan pipih serta ujungnya ada di 

keratinosit, di antara stratum basal dan juga stratum spinosum. Sel ini juga ditemukan di antara 

sel pada stratum basal, sel folikel rambut dan di  dermis. Pada orang yang sering melakukan 

pewarnaan rambut, sel melanosit sulit ditemui. Pembentukan melanin terbentuk di dalam 

melanosom. Melalui banyak reaksi, tirosin akan berubah jadi melanin. Melanin ini nantinya 

akan berguna utuk melindungi kulit dari radiasi ultraviolet yang merusak tubuh (Sony, 2013).  

c. Sel Langerhans 

Sel Langerhans adalah sel dendritik yang berbentuk tidak beraturan atau disebut irreguler, 

kebanyakan ditemukan di sekitar sel keratinosit dalam stratum spinosum. Sel ini berkerja 

pada respon imun kulit, yang merupakan sel yang mengandung-antigen berperan saat 

terjadi reaksi hipersensitivitas tipe lambat pada kulit (Sony, 2013). 
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d. Sel Merkel  

Merupakan jenis sel yang ini paling berjumblah sedikit, terbentuk dari krista neuralis dan 

jumpai di lapisan basal bagian kulit yang mengalami penebalan, folikel rambut, dan membran 

mukosa mulut. Berupa sel besar dengan cabang sitoplasma pendek. Berupa saraf tidak 

bermielin melewati membran basal, melebar seperti gerigi. Nanti ujung syaraf ini terletak di 

bagian bawah sel Merkel. Badan Merkel berfungsi sebagai reseptor terhadap sentuhan (Sony, 

2013). 

2.3.1.2 Dermis 

 Berikut ini lapisan sel-sel yang menyusun dermis kulit: 

a. Stratum papilaris  

Lapisan ini selnya paling banyak dan lebih profundus di area yang sering terkena 

trauma paling sering, seperti di telapak kaki. Kebanyaan di lapisan papila dermis terdapat 

pembuluh darah kapiler yang menyuplai nutrisi di epitel sekitar superficialnya. Pada lapisan 

papila dermis terdapat ujung saraf sensoris yang disebut badan Meissner. Didaerah profundus 

epidermis terdapat kolagen yang terbentuk merapat (Sony, 2013). 

b. Stratum retikularis 

 Lapisan retikularis berada di bawah atau lebih profundus lapisan papilaris dermis. 

Berkas-berkas kolagen serta sedikit serat elastin berupa seperti anyaman yang padat dan 

bentuknya tidak beraturan. Di tempat yang lebih profundus, anyaman lebih memiliki celah dan 

celahnya berisi jaringan lemak, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, dan folikel rambut. Sel otot 
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polos dijumpai pula di bagian lain, misalnya folikel rambut, skrotum, preputium, dan puting 

payudara. Di kulit wajah dan leher, sel otot skelet berada di sela-sela jaringan ikat di dermis. 

Otot-otot ini berfungsi untok mengekspresikan wajah. Lapisan retikular menjadi satu dengan 

hipodermis atau fasia superfisialis di bagian profundus dimana jaringan ikat longgar banyak 

terdapat sel lemak (Sonny, 2013). 

2.3.1.3 Hipodermis 

  Hipodermis adalah selapis subkutan di profundus retikularis dermis. Ia berbentuk jaringan 

ikat longgar berbenang atau filamen kolagen halus di superficial kulit. Beberapa menjadi satu 

dengan dermis. Di area spesifik, misalnya punggung tangan, lapisan berikut memungkinkan 

adanya pergeseran kulit di atas dengan jaringan (misalnya otot) di bawahnya. Pada area lain, 

benang-benang kolagen tersebut lengket dan masuk-masuk pada bagian dermis dan kulit lebih 

susah untuk digerak-gerakan (karena kaku). Pada lapisan ini, lemak subkutan sering  

mengumpul di bagian bagian tertentu. Sedikit lemak dijumpai pada jaringan subkutan kelopak 

mata atau di penis, namun pada abdomen, tungkai atas, dan gluteus, dapat menebal sampai 

setebal kurang lebih 3 cm. Lapisan-lapisan sel lemak ini dinamai pannikulus adiposus (Sony, 

2013). 

2.4 Luka Bakar 

Luka bakar adalah kerusakan jaringan yang diakibatkan kontak dengan sumber yang 

mempunyai suhu yang tinggi atau suhu rendah dimana tubiuh tidak bisa menolerir kerusakan 

tersebut (Moenadjat, 2009).  



 

20 
 

2.4.1 Klasifikasi Luka Bakar 

Menurut Moenadjat (2009), berikut ini klasifikasi burn injury menurut kedalaman 

kerusakan jaringan: 

a. Luka derajat I 

1. Kerusakan karena suhu sebatas pada bagian superficial yaitu epidermis. 

2. Epidermis yang melekat dengan dermis atau disebut dermal-epidermal junction 

masih terpelihara dengan baik. 

3. Kulit mengeering, hipovolemik , floresensi memberikan penampakan eritema. 

4. Nyeri yang disebabkan oleh syaraf sensorik yang teriritasi. 

5. Regenerasi terjadi secara cepat yaitu sekitar 5 sampai 7 hari. 

6. Contoh: luka yang disebabkan oleh sengatan matahari. 

b. Luka derajat II (dibagi lagi menjadi derajat II superficial (IIA) dan derajat II profundus 

(IIB)) 

1. Kerusakan meliputi bagian epidermis dan superficial dermis. 

2. Respon yang muncul seperti acute inflamation disertai terjadinya eksudasi. 

3. Nyeri yang disebabkan syaraf sensorik terganggu. 

c. Luka bakar III 

1. Kerusakan meliputi semua kedebalan kulit (epidermis dan dermis) disertai dengan 

jaringan yang lebih dalam. 
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2. Apendises kulit didapati mengalami kerusakan. 

3. Kulit didapati mengalami kerusakan terlihat  tidak dijumpai rasa nyeri, bahkan tidak 

terasa karena disebabkan terjadi kerusakan pada ujumg-ujumg serabut syaraf 

sensorik. 

4. Penyembuhan memiliki waktu lama. Proses epithelialisasi ditepi luka (membrana 

basalis), maupun dari apendises kulit tidak dimungkinkan terjadi disebabkan 

jaringan tersebut mengalami kerusakan. 

Berikut ini ilustrasi klasifikasi luka bakar: 

 

Gambar 2.3 Contoh gambaran klasifikasi derajat kedalaman luka. A = derajat I superficial , B 

= derajat II A superficial dermal, C = derajat II B deep superficial, D = derajat III full 

thickness (Lars H. Evers, 2010) 

2.4.2 Patofisiologi luka bakar 
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 Pada luka bakar tidak hanyak terjadi kerusakan lokal, tetapi juga memiliki efek 

sistemik. Panas dapat menyebabkan perubahan pada sistemik berupa peninggkatan 

permeabilitas kapiler. Peningkatan permeabilitas kapiler ini menyebabakan plasma di kapiler 

pindah ke ruangan intertitial. Peningkatan permeabilitas kapiler dan perpindahan plasma di 

kapiler ke ruang intertitial terjadi pada jam ke-8 hingga jam ke-48. Setelah jam ke-48, 

permeabilitas kapiler akan menjadi norma dan terbentuk trombus yang menjadikan tidak 

adanya aliran darah. Hilangnya plasma darah pada luka bakar menyebabkan terjadinya syok 

hipovolemik. Jumblah cairan tergantung pada luasnya luka bakar (Tiwari, 2012). 

Saat mengalami sentuhan  antara panas dan kulit, respon tubuh untuk menyesuaikan 

homeostasis melalui  proses kontraksi, retraksi, dan koagulasi pada bembuluh darah. Jakson 

menyatakan di masa tahun 1947 mengklasifikasi 3 zona respon jaringan yang rusak disekitar 

luka bakar, yaitu: 

a. Zona koagulasi, merupakan area kerusakan jaringan paling parah terjadi di tengah tengah 

luka bakar karena merupakan bagian yang menyentuh sumber panas. Jaringan di area ini 

sudah mati dan akan terjadi koagulasi. Pada area ini, sel sudah tidak bisa diselamatkan. 

b. Zona stasis, adalah area yang mengelilingi zona koagulasi. Paada area ini belum terjadi 

kematian pada sel jaringan. Tetapi, dalam beberapa menit sampai beberapa jam, cedera 

menyebabkan sirkulasi darah berhenti. Sel dalam area ini menjadi rentan terhadap hipoksia 

dan efek dari menurunnya perfusi oksigen. Sel pada jaringan di area ini akan mati dalam 

24-48 jam jika tidak di tangani. 
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c. Zona hiperemis, merupakan zona paling luar dari area luka. Aliran darah di area ini 

meningkat karena adanya respon inflamasi normal. Jika tidak ada infeksi dan shock, zona 

ini akan sembuh dalam 7-10 hari (Kenneth, 2010). 

Awalnya, luka bakar adalah luka yang steril karena pada saat terbentuknya luka bakar 

permukaan kulit yang terluka dihadapkan dengan suhu tinggi yang membunuh mikroorganisme 

di sekitar luka tersebut. Setelah satu minggu awal terjadi luka bakar, luka bakar sering terkena 

infeksi, sehingga kejadian sepsis merupakan penyebab utama meninggalnya seseorang karena 

luka bakar (Tiwari. 2012). 

2.4.3 Proses penyembuhan luka bakar 

Proses regenerasi luka bakar punya kesamaan di fase regenerasi atau penyembuhan pada 

luka umunya, tetapi berbeda ada di durasi penyembuhannya (Tiwari, 2012). Pada umunya 

penyembuhan luka ada 3 fase. Berikut ini fase-fase tersebut: 

1. Fase Inflamasi 

Pengertian radang adalah defense mekansm jaringan sehat terhadap berbagai bentuk 

kerusakan jaringan menggunakan fungsi darah, pembuluh darah, saraf, limfa, cairan dan sel-

sel di area dekat luka. Hal berikut menyebabkan terhambat dan hilangnya agen-agen pencetus 

infeksi sekaligus memulai proses perbaikan dan pemulihan terhadap jaringan yang rusak. Pada 

radang akut, respon yang terjadi cenderung cepat biasanya sekitar beberapa jam hingga 

beberapa hari setelah mengalami kerusakan pada jaringan(Asep, 2014).  
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Kemal (1988) serta Robbins (1992) menyatakan bahwa fase inflamasi adalah seperti yang 

di bawah: 

a. Infeksi, adalah keadaan dimana mikroorganisme tidak di inginkan masuk ke 

jaringan yang mengalami luka saat terjadi trauma dan dapat menyebabkan 

keadaan sepsis. 

b. Reaksi Sistem Komplemen, Glikoprotein di sekitar permukaan mikroorganisme 

yang menyebabkan infeksi di daerah luka akan membuat dihasilkannya opsonin 

yang kemudian menimbulkan terjadinya fagositosis pada mikroorganisme 

tersebut. 

•Histamin diproduksi sel mast yang menimbulkan pelebaran pada pembuluh 

darah kapiler serta menaikan permeabilitas membran pembuluh darah kapiler 

yang memungkinkan protein lewat, menyebabkan protein serta leukosit di dalam 

plasma bergerak dari kapiler darah ke daerah intertitial. 

• Diproduksinya chemotmin, membuat leukosit bermigrasi ke daerah terjadinya 

infeksi. 

• Dihasilkannya kinin yang mempunyai fungsi menyerupai histamin dan dapat 

merangsang reseptor syaraf dan menimbulkan rasa sakit dan gatal 

• Membangkitkan suatu reaksi yang  akan menyebabkan lubang-lubang pada 

kemotaksis neutrofil 
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c. Bermigrasinya  fagosit, chemotaxin yang mengeluarkan komplemen di dekat luka mengirim 

sinyal pada netrofil daan monosit untuk berdiapedesis ke sekitar area yang mengalami 

kerusakan dan terjadi luka. Disamping itu, daerah luka akan memproduksi leucosytosis 

promoting factor (LPF) yang akan merangsang sum-sum tulang untuk terus memproduksi 

neutrofil. 

  Selain itu, mikroorganisme penginfeksi ke area luka menghasilkan pyrogeneksogen, 

kemudian menstimuli makrofag serta monosit. Mikroorganisme penginfeksi juga 

memproduksi pytogenendogen. Senyawa pytogendogen menstimuli hipothalamus untuk 

menghasilkan prostaglandin E, senyawa ini kemudian membuat reseptor suhu di hipothalamus 

pada suhu yang lebih tinggi, yang nanti menyebabkan munculnya reaksi demam.  Pelebaran 

pembuluh darah meningkatkan sel-sel darah bermigrasi ke area luka dan jaringan disekitarnya 

untuk menyediakan nufrisi sel dan makrofag yang ada di sana, disamping itu tambahan darah 

akan berfungsi untuk mengangkut berbagai senyawa dan zat  berbahaya bagi tubuh dari bakteri 

dan jaringan yang mati. Oleh karena itu daerah sekitar luka berwarna merah (Asep, 2014). 

 Peningkatan permeabilitas membran kapiler oleh histamin yang berlangsung antara 15-

30 menit atau bahkan sampai dengan I jam setelah terjadi infeksi akan meningkatkan jurnlah 

protein plasma yang keluar dari kapiler menuju ruang interstitial. Hal ini berakibat terjadinya 

peningkatan tekanan osmosis sekitar luka meningkat sehinggh air masuk dengan demikian 

daerah sekita luka menjadi bengkak (oedema). 



 

26 
 

 Tahap inflamasi ini terjadi selama 1-4 hari tergantung dari besarnya luka serta tingkat 

kontaminasi mikroorganisme atau tingkat infeksi yang terjadi pada luka tersebut (Asep 2014). 

2.  Tahap proliferasi 

 Tahap proliferasi ini dengan cepat terjadi bersamaan dengan proses homeostasis untuk 

penyembuhan sel syaraf yang susah membedakan kedua tahapan ini sebabnya kedua tahap ini 

berlangsung bersamaan, tetapi memudahkan pembahasan, sebaiknya keduanya dipisahkan 

penggolongannya. Sel-sel epitel kulit bagian basal bermitosis dan sejanjutnya sel-sel imatur 

akan bergerak ke area luka untuk menghubungkan permukaan luka. Hal tersebut berlangsung 

antara 24-48 jam setelah terjadi luka dan sangat tergantung dari luas permukaan luka. Proses 

migrasi sel-sel kulit tersebut juga meningkat oleh aktivitas hiperplastik dari bone marrow 

(Asep, 2014). 

 Selanjutnya jaringan fibroblas akan bermitosis dan membentuk kerangka atau kisi-kisi 

dari migrasi sel. Sel-sel pada jaringan epitel  membentuk tunas di batas tepi luka yang akan 

berkembang menjadi kapiler untuk mendistribusikan sumber makanan bagi jaringan-jaringan 

baru yang membentuk granul (Asep 2014). 

 Fibroblas akan mulai sintesis kolagen yang akan menggantikan jaringan ikat di daerah 

luka. Fibroblas memproduksi matriks ekstraselular, kolagen primer, dan fibronektin untuk 

migrasi dan proliferasi sel. Fibroblas berasal dari sel mesenkim yang belum berdiferensiasi, 

menghasilkan mukopolisakarida, asam aminoglisin, dan prolin yang merupakan bahan dasar 

serat kolagen yang akan mempertautkan tepi luka. Setelah 2 sampai 4 minggu, rantai-rantai 



 

27 
 

protein asam amino khusus disintesis membentuk serat-serat yang memiliki panjang dan 

diameter spesifik dan membentuk bundel-bundel yang memiliki bentukan tetap (Vinna, 2011).  

3. Tahap maturasi 

 Setelah 3 minggu dari terjadinya kerusakan berupa luka, fibroblast yang sudah berubah 

jadi kolagen akan mulai terlepas meninggalkan luka. Bekas luka terlihat masih besar sampai 

serat-serat kolagennya membentuk posisi yang lebih rapat akan merengurangi bekas luka dan 

memperkuat penutupan luka itu sendiri (Asep, 2014). 

 Kekuatan maksium yang dibentuk kolagen akan terjadi setelah 10-12 minggu tetapi tidak 

smpai ke kekuatan jaringan awal sebelum terjadi luka. Selain itu akibat hadirnya benag-benang 

kolagen yang mengganti jaringan yang mengalami kerusakan di area luka, maka tampilan area 

itu tidak dapat kembali seperti jaringan sebelum luka terjadi karena susunan kolagennya juga 

sudah berubah dari . Peristiwa ini akan menimbulkan jaringan parut. Pergantian jaringan yang 

mengalami kerusakan bukan cuma dialami di kulit tetapi serupa seperti yang dialami pada 

jaringan otot, dengan demikian pada area tersebut akan didapati jaringan parut yang 

mensubtitusi posisi jaringan otot yang rusak.Peristiwa ini biasanya  menurunkan fungsi dari 

jaringan otot itu sendiri (Asep, 2014). 

2.5 Pengaruh ekstrak kacang tanah terhadap luka bakar  

Kacang tanah mengandung senyawa yang dapat mempercepat penyembuhan luka. Salah 

satu senyawa tersebut adalah asam amino yang bernama Arginine.  Arginin dapat 

dikatabolisme oleh nitric oxide synthase (NOS) atau arginase (ARG), menghasilkan nitrat 
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oksida (NO) dan Citrulline atau urea dan Ornithine. Pada mamalia, arginin ada dalam dua 

isoform berbeda, arginase tipe I (ARG1), dan arginase tipe II (ARG2). Enzim pada mitokondria 

metabolisme arginine kemudian mempromosikan replikasi fibroblas dan produksi kolagen, 

yang penting pada tahap awal penyembuhan luka (Marcio,2016). 

 

Gambar 2.4 Metabolisme arginine. OAT=Ornithine decarbolyxase, 

ODC=Ornithine aminotransferase 

  Kacang tanah memiliki senyawa tanin yang diduga bisa meningkatkan pertumbuhan 

pembuluh darah kapiler dan sel-sel fibroblas (Li K, et al, 2011). Selain itu senyawa tanin juga 

berperan sebagai antimikroba (Begashaw et al, 2017). 

  Selain arginin dan tanin, kacang tanah juga mengandung saponin. Saponin 

diduga bisa membantu mempercepat penyembuhan luka. Mekanisme aksi saponin dalam 

menyembuhkan luka yaitu dengan cara menstimulasi produksi dari kolagen tipe 1 yang 

penting dalam tahap penutupan luka dan peningkatan epitelisasi jaringan (Shinta et al, 2014). 


