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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Listrik 

2.1.1    Definisi 

Listrik merupakan partikel subatomik seperti proton dan elekton yang bisa 

menyebabkan dorongan atau tahanan gaya diantaranya. Arus listrik merupakan 

partikel elektron yang mengalir dari potensial tinggi menuju potensial yang lebih 

rendah melalui mediator yang disebut konduktor.
9
 

Besaran-besaran dalam kelistrikan 

Besaran-besaran yang dimiliki oleh listrik meliputi kuat arus listrik (I), 

tegangan listrik (V) dan tahanan listrik (R). Ketiga besaran tersebut saling 

berkaitan satu sama lain dan di tuliskan dalam hukum Ohm “Perbedaan potensial 

antara ujung konduktor berbanding langsung dengan arus yang melewati dan 

berbanding terbalik dengan tahanan konduktor” . Bunyi hukum Ohm tersebut 

dapat di rumuskan dengan :
9
 

Hukum lain yang berkaitan dengan hukum kelistrikan adalah hukum 

joule” Arus listrik yang melewati konduktor dengan perbedaan tegangan dalam 

waktu tertentu akan menghasilkan energi panas” dan dapat dirumuskan :
9
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E = V.I.t 

E : Energi (joule)       I : Kuat arus 

V : Tegangan (volt)    t : waktu (detik) 

2.1.2    Konduktivitas Listrik 

Konduktivitas merupakan kemampuan suatu bahan untuk 

mengkonduksikan atau mentransmisikan panas, listrik atau suara.
5
 Sedangkan 

konduktivitas listrik merupakan kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan 

arus listrik sebagai hasil perpindahan elektron antar partikel.
10

 

Konduktivitas listrik didefinisikan sebagai rasio antara densitas suatu 

bahan (J) dan intensitas aliran listrik (e) dan nilainya berbanding terbalik dengan 

resistivitas listrik (r). Nilainya dapat dihitung berdasarkan rumus :
5
 

S = J/e = 1/r 

Perak adalah jenis konduktor yang mempunyai nilai konduktivitas terbesar 

diantara jenis logam lainnya, sedangkan untuk konduktivitas air bergantung pada 

jumlah kandungan ion-ion elektrolit di dalam air tersebut.
5
 Tiap ion hanya dapat 

membawa muatan listrik dalam jumlah terbatas sehingga semakin banyak ion 

yang terdapat di dalam air semakin banyak muatan listrik yang bisa dibawa dan 

dialirkan.
5 
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Tabel 2  Nilai Konduktivitas Air 
5
 

No Jenis Air Nilai konduktivitas 

1 

2 

3 

Air murni 

Air minum 

Air laut 

5.5 x 10-6 S/m 

0.005-0.05 S/m 

5 S/m 

 

2.1.3    Resistivitas Listrik 

Resistivitas listrik diartikan sebagai kemampuan suatu bahan atau material 

dalam menahan arus listrik yang masuk. Tubuh manusia sebagai konduktor listrik 

yang baik ternyata memiliki kemampuan resistensi ketika terjadi kontak dengan 

arus listrik. Nilai resistensi ini berbeda pada setiap bagian tubuh manusia. 

Berdasarkan kemampuan resistensinya tubuh dibagi menjadi tiga bagian :
7
 

1) Tahanan rendah : serabut syaraf, membran mukosa, otot 

2) Tahanan menengah : kulit kering, jaringan lemak, tendon 

3) Tahanan tinggi : tulang  

Ketika terjadi trauma listrik, kulit merupakan tahanan utama dan pertama 

yang akan dihadapi oleh arus listrik ketika masuk ke dalam tubuh.
7
 Besarnya 

tahanan tersebut dipengaruhi oleh ketebalan dan keadaan kulit ketika terjadi 

kontak listrik. Air sebagai konduktor yang cukup baik akan menurunkan tahanan 

kulit secara efektif ketika terjadi kontak listrik.
11

 Hal ini dibuktikan oleh sebuah 

penelitian yang menyebutkan berkeringat dapat menurunkan tahanan kulit dari 

3000 ohm menjadi 2500 ohm.
12 
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Tabel 3 Nilai Resistensi Jaringan Tubuh Manusia.
12

 

No Jaringan Nilai resistensi (ohms/cm
2)

 

1 

2 

3 

4 

Membran mukosa 

Lengan volar, paha bagian dalam 

Kulit kering 

Kulit basah : 

a. Di kamar mandi 

b. Berkeringat 

c. Telapak kaki 

100 

300-10.000 

5000 

 

1200-1500 

2500 

100.000-200.000 

 

  

2.1.4    Listrik tubuh 

A. Kelistrikan sel 

Sel-sel didalam tubuh manusia mempunyai kemampuan potensial listrik 

yang dapat melewati membran.
3
 Membran sel adalah lapisan yang membatasi 

antara ruangan ekstraseluler dan intraseluler dan bersifat sebagai kapasitor listrik.
4
 

Kelistrikan sel dipengaruhi oleh adanya ion-ion yang terdapat di dalam sel. Ion-

ion tersebut adalah ion Na
+
, K

+
, Cl

-
, dan protein .Ruangan ekstraseluler 

didominasi oleh ion Na
+
 dibandingkan ion K

+
 sedangkan ruangan intraseluler 

didominasi oleh ion K
+
 dibandingkan ion Natrium.

13
 

Kelistrikan sel didefinisikan sebagai kemampuan untuk memindahkan 

muatan ion-ion tersebut dari ruangan satu ke ruangan yang lain.
14 

Ion K
+
 akan 

mengadakan elektropositif diluar membran sel dan elektronegatif di dalam 

membran sel ketika terjadi pemindahan ion K
+
 dari dalam sel ke luar sel.

4
 

Sedangkan untuk ion Na
+
 berlaku keadaan sebaliknya dimana terjadi keadaan 
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elektropositif di dalam sel dan elektronegatif di luar sel. Hal ini dikarenakan kadar 

ion Na
+
 yang tinggi di luar sel menyebabkan membran sel lebih permeabel untuk 

ion Na
+
 di dalam sel.

4
 

Nilai ambang membran sel adalah batas nilai yang bisa menyebabkan 

terjadinya depolarisasi membran. Potensial difusi yang terjadi akibat difusi ion 

kalium dan natrium akan menghasilkan potensial membran sekitar-86 mV dan 

hampir semua hal ini ditentukan oleh difusi kalium. Depolarisasi yang terjadi 

secara mendadak akan menyebabkan potensial aksi dan akan berlangsung kurang 

dari 1m detik.
4
 

Potensial listrik merupakan aktifitas listrik keseluruhan atau tidak sama 

sekali (all or none) yang berarti bahwa ketika nilai ambang tercapai peningkatan 

waktu dan amplitudo dari potensial aksi akan selalu sama, tidak peduli macam 

apapun intensitas dari rangsangan dan ketika potensial aksi mencapai puncak 

mekanisme pengangkutan mekanisme di dalam sel membran dengan cepat 

mengembalikan ion Na
+
 ke luar sel sehingga mencapai potensial membran 

istirahat (-90 mV). Proses ini disebut polarisasi dan merupakan akhir dari proses 

depolarisasi.
4
 

B.        Listrik Sistem Syaraf 

Peristiwa aktifitas listrik terdapat dalam sinaps sel syaraf dimana 

timbulnya peristiwa tersebut karena adanya rangsangan dari luar yang bersifat 

inhibisi dan eksitasi. Umumnya, peristiwa yang terjadi di sinaps-sinaps tersebut 

hampir mirip dengan yang terjadi pada sinaps spinal. Respon depolarisasi awal 
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yang dihasilkan oleh suatu rangsang tunggal dimulai kira-kira 0,5 mdet setelah 

terjadinya impuls afferen dan mencapai puncaknya pada 1-1,5 mdet kemudian dan 

akan menurun mengikuti garis lengkung dengan konstanta waktu (waktu yang 

dibutuhkan respon untuk menurun menjadi 1/e atau 1/2,718 dari besar 

maksimumnya) yang beragam dan tergantung kepada transmitter dan sifat 

membran post sinaptik. Selama berlangsungnya potensial aksi, kepekaan syaraf 

terhadap rangsang lain meningkat dan dengan demikian potensial aksi itu 

dinamakan potensial post sinaptik eksitasi (EPSP). EPSP disebabkan depolarisasi 

membran sel post sinaptik yang terletak tepat dibawah tonjolan sinaptik aktif. 

Daerah masuknya rangsang yang terbentuk sangat kecil sehingga tidak akan 

melepaskan cukup banyak rangsang positif untuk dapat mendepolarisasi seluruh 

membran. Sebaliknya jika EPSP yang timbul disebabkan kegiatan di satu tonjolan 

sinaptik kecil maka depolarisasi yang timbul dari tiap tonjolan merupakan nilai 

penjumlahan depolarisasi tersebut.
14

 

Nilai kepekaan neuron terhadap rangsang lain akan menurun disebut 

dengan potensial post sinaptik inhibisi (IPSP). Selama proses tersebut akan 

tampak potensial hiperpolarisasi yang lebih panjang. Proses IPSP terjadi setelah 

afferen mencapai konstanta waktu sekitar 3 mdet. Terjadi penjumlahan IPSP 

seperti yang ditunjukkan dengan bertambah besarnya respon saat meningkatnya 

kekuatan berondongan rangsang afferen inhibisi. Juga terjadi penjumlahan waktu. 

Jenis inhibisi ini dinamakan inhibisi post sinaptik atau inhibisi langsung.
14

 

Transmisi listrik yang terjadi pada pertemuan sinaps diakibatkan oleh 

impuls yang mencapai ujung-ujung presinaptik membangkitkan EPSP di sel post 
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sinaptik yang karena adanya jembatan bertahanan rendah di antara keduanya 

mempunyai masa laten yang jauh lebih pendek daripada EPSP di sinaps, tempat 

terjadinya transmisi kimiawi. Di sinaps-sinaps yang berdekatan terdapat respon 

post sinaptik dengan masa laten pendek maupun panjang dengan transmisi 

kimiawi.
14 

 

2.2       Histologi dan Fisiologi Kulit 

2.2.1    Histologi Kulit  

Kulit adalah permukaan tubuh yang terletak paling luar dan berfungsi 

sebagai pemisah dari lingkungan luar tubuh manusia.
15

 Kulit orang dewasa 

mempunyai luas kira-kira 1,6-2 m
2
 dan ketebalan 1,5-4 mm (tanpa subkutan) 

dengan berat kira-kira 15% berat badan manusia.
15,16

 

Kulit tidak hanya merupakan organ yang datar tetapi juga merupakan 

organ yang terdiri atas 3 lapisan yaitu :
15

 

1) Lapisan epidermis atau kutikel 

2) Lapisan dermis (korium, kutis vera, true skin) 

3) Lapisan subkutis (hipodermis). 

Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dari kulit yang bersifat non 

vaskular yang terdiri atas epitel gepeng berlapis dengan keratin. Epitel ini terdiri 

dari banyak lapisan sel dengan jenis sel yang berbeda. Lapisan paling luar pada 

epidermis terdiri atas sel-sel berkeratin yang sudah mati.
17

 Lapisan epidermis 

mengandung 90% keratosit yang akan berdiferensiasi menjadi korneosit (sel 



15 
 

tanduk). Sel-sel tanduk tersebut akan tumbuh ke luar dan membentuk lapisan 

tanduk. Lapisan epidermis terdiri atas : stratum korneum, stratum lusidum, 

stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale.
16

 

1) Stratum corneum (lapisan tanduk) adalah lapisan kulit yang paling luar 

yang terdiri dari beberapa sel gepeng yang mati, tidak mempunyai inti dan 

protoplasmanya telah berubah menjadi keratin (zat tanduk).
15

 

2) Stratum lusidum adalah lapisan yang terdapat tepat di bawah lapisan 

korneum, merupakan lapisan yang berisi sel gepeng tanpa inti dengan 

sitoplasmanya sudah berubah menjadi protein yang disebut eleidin. 

Lapisan tersebut bisa terlihat jelas pada kulit tebal seperti telapak tangan 

dan kaki.
15

 

3) Stratum granulosum disebut juga lapisan keratohialin merupakan lapisan 

yang mempunyai 2 atau 3 lapis sel-sel gepeng dengan sitoplasma berbutir 

kasar dan mempunyai inti di antaranya. Butiran kasar ini terdiri atas 

keratohialin. Lapisan ini tidak terdapat pada mukosa dan bisa terlihat jelas 

pada telapak tangan dan kaki.
15

 

4) Stratum spinosum (stratum malphigi) atau disebut pula prickle cell layer 

(lapisan akanta) merupakan lapisan yang terdiri atas sel yang berbentuk 

poligonal yang besarannya berbeda oleh karena peristiwa mitosis. 

Protoplasmanya jernih karena banyak mengandung glikogen, dan inti 

terletak di tengah-tengah. Sel-sel ini makin dekat dengan permukaan 

makin gepeng bentuknya. Diantara sel-sel lapisan spinosum terdapat 

jembatan antar sel (intercellular bridges) yang terdiri atas protoplasma dan 
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tonofibril atau keratin. Perlekatan antar jembatan-jembatan ini membentuk 

penebalan bulat kecil yang disebut nodulus bizzozero. Di antara sel-sel 

spinosum ini terdapat pula sel Langerhans. Lapisan spinosum merupakan 

lapisan yang banyak mengandung glikogen.
15

 

5) Stratum basale merupakan lapisan yang terdiri atas sel-sel berbentuk kubus 

(kolumnar) yang tersusun vertikal pada perbatasan dermo-epidermal 

berbaris seperti pagar (palisade). Lapisan ini merupakan lapisan epidermis 

yang paling bawah. Sel-sel basal ini melakukan mitosis yang berfungsi 

sebagai reproduktif. Lapisan ini terdiri atas dua jenis sel :
15

 

 Sel-sel yang berbentuk kolumnar dengan protolasma basofilik 

bentuk inti lonjong dan besar dan dihubungkan melalui 

intercellular bridges. 

 Sel pembentuk melanin (melanosit) atau clear cellmerupakan sel-

sel berwarna muda dengan sitoplasma basofilik dan inti gelap dan 

mengandung butir pigmen (melanosomes). 

Lapisan dermis adalah lapisan dibawah epidermis yang mempunyai 

ketebalan lebih besar daripada epidermis.
15

 Dermis berisi lapisan elastis dan 

fibrosa dari jaringan ikat kolagen yang membuat kulit menjadi stabil dan sebagai 

tempat dari pembuluh darah, limfe dan sistem syaraf kulit.
16

 Secara garis besar 

lapisan dermis dibagi menjadi dua bagian yakni :
15

 

1) Pars papilare, yaitu bagian yang menonjol ke epidermis dan berisi ujung 

serabut syaraf dan pembuluh darah. 
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2) Pars retikulare, yaitu bagian dermis yang terletak dibawah pars papilare 

yang menonjol ke arah subkutan. Bagian ini terdiri atas serabut-serabut 

penunjang misalnya serabut kolagen, elastin, dan retikulin. Dasar (matriks) 

lapisan ini terdiri atas cairan kental asam hialuronat dan kondoitin sulfat, 

di bagian ini terdapat fibroblas yang akan membentuk serabut kolagen. 

Kemudian serabut kolagen akan membentuk ikatan yang mengandung 

hidroksi prolin dan hidroksi sisilin. Kolagen muda bersifat lentur semakin 

bertambahnya umur dan menjadi kurang larut sehingga semakin stabil. 

Retikulin mirip kolagen muda. Serabut elastin biasanya bergelombang 

berbentuk amorf dan mudah mengembang serta lebih elastis. 

Lapisan subkutis adalah lapisan setelah dermis yang terdiri atas jaringan 

ikat longgar berisi sel-sel lemak didalamnya. Sel-sel lemak merupakan sel bentuk 

bulat, besar dengan inti terdesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah. 

Sel-sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang lain oleh 

trabekula dan fibrosa. Lapisan sel-sel lemak disebut panikulus adiposa, berfungsi 

sebagai cadangan makanan. Di lapisan ini terdapat ujung-ujung syaraf tepi, 

pembuluh darah dan getah bening.
15

 Di dalam subkutis ini terletak kira-kira 1/2 

sampai 2/3 bagian dari jumlah keseluruhan lemak organisme. Tebal tipisnya 

jaringan lemak tidak sama bergantung pada lokalisasinya. Di abdomen dapat 

mencapai ketebalan 3 cm, di daerah kelopak mata dan penis mempunyai ketebalan 

yang sangat sedikit.
15,16 
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2.2.2   Fisiologi Kulit 

Fungsi utama kulit adalah proteksi, absorpsi, ekskresi, persepsi, 

pengaturan suhu tubuh (termoregulasi), pembentukan pigmen, pembentukan 

vitamin D dan keratinasi. Fungsi utama tersebut berperan sangat penting dalam 

kelangsungan hidup manusia. Selain itu fungsi utama tersebut mempunyai arti 

lain dalam hal estetik, ras, indikator sistemik dan sarana komunikasi non verbal 

antara individu satu dengan yang lain.
15

 

1) Fungsi proteksi : melindungi dan membatasi terhadap daerah sekitarnya. 

Rangsangan dari luar tersebut bisa merupakan benda hidup maupun mati. 

Rangsangan dalam batas kekuatan fisiologis bekerja sebagai dorongan dan 

stabilisasi fungsi organ. Rangsangan di luar batas kekuatan fisiologis atau 

rangsangan non fisiologis pertama-tama akan dijumpai mekanisme 

perlindungan dan pertahanan lokal organ kulit. Selanjutnya perlawanan 

secara umum dapat diaktifkan bila kapasitas perlindungan dan pertahanan 

kulit dapat diatasi dan kemudian akan terjadi kerusakan pada kulit. Fungsi 

proteksi kulit tersebut akan memberikan perlindungan terhadap infeksi 

mikroorganisme, rangsangan mekanik, rangsangan termis, rangsangan 

cahaya dan rangsangan kimiawi dari luar tubuh manusia. Fungsi proteksi 

kulit lainnya adalah sebagai pembatas dari organ tubuh bagian dalam 

dimana kulit akan menghindari pertukaran zat-zat metabolisme yang tak 

terkontrol antara tubuh dan dunia luar/sekelilingnya. Ini penting untuk 

homeostatis dan mencegah terjadinya kehilangan cairan, elektrolit dan 
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protein yang berlebihan dengan disertai gangguan metabolisme atau 

kekurangan darah.
16

 

2) Fungsi absorpsi : kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan 

benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, 

begitupun yang larut lemak. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2 dan uap 

air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. 

Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, 

kelembaban, metabolisme dan jenis vehikulum. Penyerapan dapat 

berlangsung melalui celah antara sel, menembus sel epidermis atau melalui 

muara saluran kalenjar, tetapi lebih banyak yang melalui sel epidermis 

daripada yang melalui muara kalenjar.
15

 

3) Fungsi ekskresi : Kalenjar-kalenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak 

berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa Nacl, urea, asam 

urat atau amonia. Kalenjar lemak pada fetus atas pengaruh hormon 

androgen dari ibunya memproduksi sebum untuk melindungi kulitnya 

terhadap cairan amnion, pada waktu lahir dijumpai vernix caseosa. Sebum 

yang diproduksi melindungi kulit karena lapisan sebum ini selain 

meminyaki kulit juga menahan evaporasi air yang berlebihan sehingga 

kulit tidak menjadi kering. Produksi kalenjar lemak dan keringat di kulit 

menyebabkan keasaman kulit pada pH 5-6,5.
15

 

4) Fungsi persepsi : kulit mengandung ujung-ujung syaraf sensorik di dermis 

dan subkutis. Rangsangan panas akan diterima oleh badan Ruffini di 

lapisan dermis dan subkutis. Rangsang dingin akan diterima oleh badan 
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Krause di dermis. Rangsang raba diterima oleh badan Meissner di papilla 

dermis demikian pula dengan merkel Ranvier di lapisan epidermis. Untuk 

rangsang tekan akan diterima oleh badan Paccini di epidermis. Syaraf-

syaraf sensorik tersebut lebih banyak jumlahnya di daerah yang erotik.
15

 

5) Fungsi pengaturan suhu tubuh (termoregulasi) : Fungsi ini berjalan melalui 

mekanisme pengeluaran keringat dan mengerutkan (kontraksi otot) 

pembuluh darah kulit.
15

 

6) Fungsi pembentukan pigmen : Warna kulit ditentukan oleh banyaknya sel 

melanosit (sel pigmen) dan butiran pigmen (melanosome) yang terletak di 

lapisan basale. Perbandingan sel melanosit dengan sel basale adalah 1:10. 

Melanosom dibentuk oleh badan golgi oleh karena adanya enzim 

tirosinase, ion Cu, dan O2  dan dengan bantuan sinar matahari. Setelah itu 

pigmen akan disebar ke lapisan epidermis melalui tangan-tangan dendrit 

sedangkan ke lapisan kulit dibawahnya akan diangkut oleh sel melanofag 

(melanofor). Warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen kulit 

tetapi juga oleh ketebalan kulit, reduksi Hb, oksi Hb dan karoten.
15

 

7) Fungsi pembentukan Vit D : Fungsi ini terjadi akibat adanya reaksi 

kimiawi perubahan 7 Dihidroksi kolesterol melalui bantuan sinar 

matahari.
15

 

8) Fungsi keratinisasi : Fungsi ini merupakan rangkaian sel keratinosit yang 

terdapat di lapisan epidermis dimulai dari lapisan basale hingga sampai 

lapisan granulosum kemudian di ikuti dengan menghilangnya inti sel dan 

menjadi bentuk sel tanduk yang amorf. Proses ini berjalan selama 14-21 



21 
 

hari dan berfungsi sebagai proteksi terhadap infeksi secara mekanis 

fisiologis.
15

 

 

2.3       Trauma Listrik 

2.3.1    Definisi 

Trauma sengatan listrik dimanifestasikan dalam bentuk kerusakan jaringan 

tubuh manusia akibat adanya arus listrik dalam tubuh manusia dimana tubuh 

berperan sebagai konduktor yang baik untuk aliran listrik dan berfungsi sebagai 

jalur titik masuk (entry point) dan sekaligus titik keluar (exit point) yang bersifat 

konduktor netral.
11,18,19

 

2.3.2    Mekanisme Trauma Listrik di Air 

Pada medium air, arus listrik yang berjalan didalam air akan tersebar 

merata di semua bagian air, sehingga permukaan tempat masuknya arus listrik ke 

dalam tubuh manusia akan menjadi sangat luas dan dapat di katakan bahwa semua 

bagian tubuh manusia yang terendam air akan berfungsi sebagai jalur titik masuk 

(entry point) arus listrik. Air adalah salah satu konduktor listrik yang 

menyebabkan resistensi tubuh manusia terhadap listrik akan semakin kecil karena 

tahanan atau resistensi tubuh manusia bergantung dari banyak sedikitnya air, 

kelembaban, dan temperatur tubuh. Hal ini akan menyebabkan arus listrik yang 

masuk akan menjadi lebih besar dan proses karbonisasi tidak terjadi sehingga arus 

listrik dapat mengalir terus menerus. Saat arus listrik masuk ke dalam tubuh 

manusia akan terjadi kerusakan potensial membran sel-sel tubuh karena adanya 
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perpindahan elektron-elektron yang masuk ke dalam tubuh seperti aliran ion-ion 

dalam ruang ekstraseluler dan intraseluler.
19 

2.3.3    Kerusakan Kulit Akibat  Listrik 

Gambaran kerusakan kulit akibat trauma listrik di air tidak selalu 

menunjukan fenomena yang spesifik. Gambaran yang sering muncul akibat 

trauma listrik adalah luka bakar. Luka bakar tersebut dapat timbul karena adanya 

perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi listrik menjadi 

energi panas ini akan menyebabkan kerusakan jaringan yang berat dan nekrosis 

koagulasi.
7,20

 

Lapisan kulit yang kontak dengan air akan mengalami pemisahan lapisan 

epidermis dengan lapisan dermis yang akhirnya akan timbul luka lepuh.
21

 

Parahnya kerusakan kulit tergantung pada besarnya energi panas, semakin kecil 

energi panas yang timbul maka derajat kerusakan yang timbul akan semakin 

minimal. Kerusakan-kerusakan yang timbul tersebut disebut juga dengan 

perubahan sublethal atau perubahan degeneratif.
22  

Gambaran perubahan sublethal 

tersebut bisa dilihat dengan pemeriksaan mikroskopis dan akan terlihat :
23,24

 

1) Gambaran sel yang memipih pada tempat titik masuk arus listrik 

dibandingkan sel lain di daerah lain dan pada pengecatan dengan metoxy 

lineosin akan berwarna lebih gelap dibandingkan sel yang normal 

2) Sel-sel pada stratum corneum terlihat lebih menggelembung dan 

mengalami vacuolisasi 

3) Sel-sel dan inti dari stratum basalis menjadi lonjong dan tersusun palisade 
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4) Beberapa bagian sel dari stratum corneum dan mengalami kerusakan dan 

terdapat karbonisasi 

5) Perubahan degenaratif seperti perubahan lemak dan hidrofik 

6) Inti-inti sel dapat hancur dan meninggalkan pecahan-pecahan zat kromatin 

yang tersebar di dalam sel (karioreksis) 

7) Inti sel kehilangan kemampuan untuk diwarnai dan menghilang begitu saja 

(kariolisis). 

2.3.4    Jenis Luka Cedera Listrik 

Trauma akibat kontak dengan aliran listrik akan menimbulkan berbagai 

macam kerusakan jaringan tubuh. Jenis luka yang paling sering ditemui dan 

paling mudah dilihat adalah luka bakar. Tingkat keparahan luka akibat trauma 

listik dipengaruhi oleh : Jenis sirkuit listrik, arus listrik, tegangan atau voltase, 

tahanan listrik, lama waktu kontak, frekuensi listrik, jalur arus listrik, jenis 

kelamin dan berat badan.
3,25

 

Secara umum jenis luka akibat trauma listrik yang dapat dijumpai adalah 

sebagai berikut :
8
 

1) Electric mark : Electric mark adalah kelainan akibat trauma listrik yang 

dapat dijumpai pada tempat dimana arus listrik masuk ke dalam tubuh, 

dengan tegangan listriknya rendah sampai sedang. Electric mark berbentuk 

bundar atau oval, dengan bagian yang datar dan rendah di tengah, yang 

dikelilingi oleh kulit yang menimbul. Bagian tengah tersebut biasanya 

pucat dan kulit di luar electric mark akan menunjukan pelebaran pembuluh 
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darah atau hiperemis. Bentuk serta ukuran electric mark tergantung dari 

bentuk dan ukuran dari benda yang berarus listrik yang mengenai tubuh. 

2) Joule burn  

Joule burn atau endogenous burn dapat terjadi bilamana kontak antara 

tubuh dengan benda yang mengandung arus listrik cukup lama, dengan 

demikian bagian tengah yang dangkal dan pucat pada electric mark dapat 

menjadi hitam hangus terbakar. 

3) Exogenous burn 

Luka akibat arus listrik yang disebut exogenous burn, dapat terjadi bila 

tubuh manusia terkena benda yang berarus listrik dengan tegangan tinggi, 

yang memang sudah mengandung panas. Misalnya, pada tegangan diatas 

330 Volt. Tubuh korban akan hangus terbakar dengan kerusakan yang 

sangat berat, yang tidak jarang disertai dengan patahnya tulang-tulang. 

Dengan demikian dapat dibedakan apakah luka bakar pada korban yang 

terkena arus listrik itu termasuk Joule burn atau luka bakar tersebut terjadi 

karena panas dari luar seperti pada Exogenous burn. 

 


