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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Luka bakar adalah bentuk kerusakan jaringan yang disebabkan kontak dengan 

sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik dan radiasi.1 Luka bakar 

termasuk kecelakaan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari khususnya 

di rumah tangga dan yang sering ditemukan adalah luka bakar derajat II.2 Luka 

bakar yang tidak dirawat akan menyebabkan komplikasi, infeksi dan perdarahan.3 

Menurut Riset Kesehatan Dasar Depkes RI 2007 prevalensi luka bakar di 

Indonesia tertinggi terdapat di provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan 

Riau sebesar 3,8%.4 Pada daerah Surakarta, tercatat dalam periode Januari – Maret 

tahun 2013 terdapat 75 pasien dengan luka bakar derajat 2 atau 85% dari total 

pasien luka bakar. Pada daerah Jawa Timur terutama di Rumah Sakit Dr. Sutomo 

Surabaya terdapat 105 kasus dengan luka bakar, dan 25 pasien (23.8%) harus 

dirawat di burn unit rumah sakit.5 

Luka bakar derajat satu hanya mengenai epidermis luar dan tampak sebagai 

daerah hiperemia dan eritema. Luka bakar derajat kedua superfisial meluas ke 

epidermis dan sebagian lapisan dermis yang disertai lepuh dan sangat nyeri. Luka 

bakar derajat kedua dalam, kerusakan jaringan terjadi pada hampir seluruh dermis. 

Luka bakar derajat ketiga mengenai semua lapisan epidermis dan dermis serta 
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biasanya tampak sebagai luka kering, seringkali dengan vena koagulasi yang 

terbayang melalui permukaan kulit.6,7,8 

Proses penyembuhan luka terdapat 3 fase yaitu fase inflamasi, fase proliferasi 

dan fase maturasi (remodelling).9 Fase inflamasi dimulai segera sampai 4-5 hari 

setelah trauma. Respon inflamasi akut terhadap cedera mencakup hemostasis, 

pelepasan histamin dan mediator lain dari sel-sel yang rusak, serta migrasi sel 

darah putih (leukosit polimorfonuklear dan makrofag) ke tempat yang rusak 

tersebut. Fase proliferasi atau granulasi berlangsung dari hari keenam sampai tiga 

minggu. Pada fase proliferasi, terjadi proses kontraksi luka, epitelisasi, dan 

pembentukan jaringan granulasi. Fase remodelling jaringan parut adalah fase 

terlama dari proses penyembuhan. Proses ini dimulai sekitar hari ke-21 hingga 

satu tahun. Proses remodelling akan meningkatkan kekuatan tahanan luka secara 

drastis. Proses ini didasari pergantian dari kolagen tipe III menjadi kolagen tipe I. 

10,11,12,13 

Asap cair merupakan hasil kondensasi atau pengembunan dari uap hasil 

pembakaran tidak sempurna dari bahan-bahan yang banyak mengandung lignin, 

selulosa, hemiselulosa, serta senyawa karbon lainnya yang melibatkan reaksi 

dekomposisi karena pengaruh panas, polimerasi dan kondensasi.14 Kandungan 

selulosa, hemiselulosa dan lignin yaitu 44%, 30%, dan 18,9%.15 Senyawa asam, 

fenol dan karbonil dalam asap cair memiliki kontribusi dalam memberikan sifat 

karakteristik aroma, warna, flavor serta antioksidan dan antimikroba.16 
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Bahan pembuatan asap cair dapat diproduksi dari berbagai bahan yang 

banyak terdapat di Indonesia, misalnya kayu keras, kayu lunak, limbah industri 

maupun limbah pertanian.15 Golongan-golongan senyawa penyusun asap cair 

adalah air (11-92 %), fenol (0,2-2,9 %), asam (2,8-9,5 %), karbonil (2,6-4,0 %) 

dan tar (1-7 %).17 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian asap cair dengan dosis 

bertingkat terhadap penyembuhan luka bakar derajat dua dangkal pada kelinci 

(Oryctolagus cuniculus).  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah pemberian asap cair (liquid smoke) dengan dosis bertingkat  

berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka bakar derajat dua dangkal pada 

kelinci (Oryctolagus cuniculus)?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian asap 

cair (liquid smoke) dengan dosis bertingkat terhadap proses penyembuhan 

luka bakar derajat dua dangkal pada kelinci (Oryctolagus cuniculus). 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu : 



4 

 

 

1. Mengamati gambaran makroskopis penyembuhan luka bakar 

derajat dua dangkal yang diberi asap cair (liquid smoke) dosis 

bertingkat pada hari ke-10 pada saat perlakuan antara kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol pada hewan coba. 

2. Mengamati gambaran mikroskopis penyembuhan luka bakar 

derajat dua dangkal yang diberi asap cair (liquid smoke) dosis 

bertingkat pada hari ke-10 pada saat perlakuan antara kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol pada hewan coba. 

3. Menganalisa kesesuaian gambaran makroskopis dan mikroskopis 

penyembuhan luka bakar derajat dua dangkal yang diberi asap 

cair (liquid smoke) dosis bertingkat pada hari ke-10 pada saat 

perlakuan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol pada 

hewan coba. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat untuk Ilmu Pengetahuan 

1. Membuktikan pengaruh pemberian asap cair (liquid smoke) 

dosis bertingkat terhadap penyembuhan luka bakar derajat dua 

dangkal pada kelinci (Oryctolagus cuniculus). 

2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.4.2. Manfaat untuk Pelayanan Kesehatan 

Memberikan informasi kepada pelaku pelayanan kesehatan 

mengenai pengaruh pemberian asap cair (liquid smoke) terhadap 

penyembuhan luka bakar. 

 

1.4.3. Manfaat untuk Masyarakat 

Memberikan informasi mengenai pemberian asap cair (liquid smoke) 

terhadap penyembuhan luka bakar, sehingga dapat diaplikasikan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

 

1.5 Orisinalitas Penelitian 

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian Metode Hasil 

Dhiar Widianingtyas, dkk. 

Pengaruh Perawatan dengan 

Ekstrak Daun Pegagan 

(Centella asiatica) dalam 

Mempercepat 

Penyembuhan Luka Bakar 

Derajat 2 Dangkal pada 

Tikus Putih (Rattus 

norvegicus) Strain Wistar. 

2014. volume 1, nomor 4. 

Hal. 223-227.18 

True experimental research 

dengan menggunakan post 

test control group design 

Hasil yang diperkuat 

dengan uji post hoc Mann-

Whitney memberikan hasil 

bahwa penggunaan ekstrak 

daun pegagan 10 %, 25%, 

dan 40 % memberikan 

pengaruh yang sama 

baiknya dengan normal 

saline 0,9 % dalam 

penyembuhan luka bakar 

derajat dua dangkal. 

Vita Murniawati Tarawan 

dkk. Asap Cair Tempurung 

Kelapa Mempercepat 

Proses Penyembuhan Luka 

Bakar (Coconut Shell 

Liquid Smoke Promotes 

Burn Wound Healing). 

Journal of Evidence-Based 

Complementary & 

Alternative Medicine. 

2017.19 

True experimental research 

dengan menggunakan post 

test only control group 

design 

Pemberian asap cair 

tempurung kelapa dapat 

mempercepat proses 

penyembuhan luka dengan 

menstimulasi pembentukan 

fibroblas. 
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Tabel 1. Orisinalitas Penelitian (lanjutan) 

Nurdiana, Ikhda Ulya, I 

Putu Ryan Aristya Putra. 

Pengaruh Pemberian Gel 

Ekstrak Daun Melati 

(Jasminum Sambac L. Ait) 

terhadap Jumlah Fibroblas 

Kulit dalam Penyembuhan 

Luka Bakar Derajat II A 

Pada Tikus Putih (Rattus 

norvegicus) Galur Wistar. 

Jurnal Ilmu Keperawatan, 

Vol: 4, No. 1 2016. FK 

Universitas Brawijaya.20 

True experimental 

laboratory dengan metode 

randomized post test only 

controlled group design 

Pemberian sediaan gel 

ekstrak daun melati 

(Jasminum sambac L. Ait) 

15%, 30% dan 45% secara 

topikal pada luka bakar 

kulit derajat II A pada tikus 

putih (Rattus norvegicus) 

galur wistar dapat 

meningkatkan pembentukan 

fibroblas. 

 

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan desain 

true experimental laboratory dengan post test only with control group design, 

dengan variabel bebas berupa pemberian asap cair (liqiud smoke) dosis 

bertingkatdan variabel terikat berupa gambaran makroskopis dan mikroskopis 

kulit terhadap proses penyembuhan luka bakar derajat dua dangkal pada kelinci 

(Oryctolagus cuniculus) yang akan diamati dan diambil jaringannya pada hari ke- 

10 pada saat perlakuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


