
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Luka bakar derajat II (partial thickness) merupakan kerusakan pada kulit yang 

terjadi pada lapisan epidermis dan sebagian dermis. Luka bakar tersebut 

mendominasi persentase angka kejadian tertinggi diantara derajat lainnya 

yaitu sebesar 73%, sedangkan angka kejadian luka bakar derajat I (superficial 

partial-thickness) sebanyak 17%, dan sisanya sebanyak 10% adalah luka 

bakar derajat III (full-thickness) (Sabarahi, 2010). 

 

Luka bakar yang tidak menyebabkan kematian merupakan penyebab utama 

terjadinya morbiditas, rawat inap di rumah sakit yang lama, dan disabilitas 

sehingga mempengaruhi efek pada psikologis, sosial dan ekonomi. Pada tahun 

2004, hampir 11 juta orang di dunia mengalami luka bakar yang 

membutuhkan perawatan di rumah sakit. Sekitar 80% kasus luka bakar terjadi 

di rumah. Frekuensi kematian akibat luka bakar di negara dengan pendapatan 

rendah dan menengah sebelas kali lebih tinggi dibandingkan negara dengan 

pendapatan tinggi. Kebanyakan kematian akibat luka bakar juga terjadi di 

daerah Afrika, Asia Tenggara dan Timur Tengah dengan sekitar 195.000 

orang meninggal akibat kejadian ini setiap tahunnya (WHO, 2008). Prevalensi 
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luka bakar di Indonesia sebesar 0,7%. Prevalensi tertinggi terjadi pada usia 1 

tahun hingga 4 tahun sebesar 1,5% (RISKESDAS, 2013). 

 

Kondisi luka bakar derajat II mudah menginduksi respon jaringan inflamasi 

yang lebih berat seperti pembentukan bulla atau pembengkakan kistik. 

Menurut penelitian Bruck bahwa terdapat infeksi jamur sekunder pada 17% 

pasien dengan luka bakar derajat II, disisi lain resiko infeksi bakteri bahkan 

jauh lebih tinggi (Burnsurvivor, 2014).  

 

Pilihan teknik pembalutan luka menjadi hal yang sangat penting dalam 

perawatan pasien luka bakar. Pembalutan luka yang baik akan meminimalkan 

angka kejadian komplikasi sehingga tingkat kesembuhan akan meningkat dan 

menurunkan resiko hiperpigmentasi serta pembentukan jaringan parut 

hipertropik (Civelek et al., 2007). Pembalutan luka dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu pembalutan konvensional dengan berbahan minyak (Vaseline, 

paraffin, salep antibiotik) dan pembalutan modern. Setelah dilakukan 

penanganan awal terhadap luka, dilanjutkan dengan pemberian antibiotik 

silver sulfadiazin sebagai profilaksis mencegah infeksi sekunder dan 

membantu proses penyembuhan (Connolly, 2011).  

 

Namun, pembalutan konvensional yang selama ini menjadi teknik dalam 

pengobatan luka bakar sering menjadi kering dan menempel pada luka, 

sehingga memberikan rasa nyeri dan tidak nyaman serta mengganggu 

pembentukan epitelium baru. Selain itu, teknik konvensional lebih rentan 

terhadap infeksi bakteri dan sulit untuk menyerap eksudat (Higgins et al., 

2012; Acar et al., 2011; Civelek et al., 2007). 



3 
 

 

Bank Jaringan yang berada dibawah Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan 

Radiasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional (PATIR-BATAN), telah berhasil 

meneliti dan mengembangkan teknologi pengawetan jaringan biologi dengan 

melaksanakan penelitian pengawetan amnion segar yang diproses secara 

liofilisasi kemudian disterilkan dengan sinar gamma. Produk tersebut 

dinamakan Amnion Liofilisasi Steril Radiasi (ALS-R) (RISTEK, 2009). 

Selaput amnion manusia merupakan jaringan trilaminar yang terdiri dari 

mesenkim avaskular, membran basalis dan epitel internal. Keseluruhan 

membran bagian selular dan aselular bersifat anti-inflamasi yang mampu 

mempercepat penutupan luka (Mamede et al., 2012).  

 

Berdasarkan pada teori dan penelitian terhadap luka yang memakai ALS-R 

dan belum adanya kemajuan penelitian terhadap penyembuhan luka bakar 

dengan perban biologis, maka dirasakan perlu untuk meneliti bagaimana 

pengaruh ALS-R untuk mempercepat perbaikan jaringan pada luka bakar 

dilihat dari segi penilaian makroskopis dan mikroskopis dibandingkan 

pembalutan luka konvensional yang saat ini masih banyak menimbulkan efek 

samping dalam proses pengobatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh Amnion 

Liofilisasi Steril-Radiasi (ALS-R) sebagai perban biologis terhadap 

penyembuhan luka bakar derajat II pada tikus galur Wistar ? 
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1.3 Tujuan  Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

Amnion Liofilisasi Steril-Radiasi (ALS-R) dalam penyembuhan 

jaringan luka bakar derajat II pada tikus galur Wistar. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui pengaruh ALS-R terhadap waktu penyembuhan luka 

bakar derajat II pada tikus galur Wistar. 

2. Mengetahui pengaruh ALS-R terhadap infeksi lokal luka bakar 

derajat II pada tikus galur Wistar. 

3. Mengetahui pengaruh ALS-R terhadap reaksi alergi luka bakar 

derajat II pada tikus galur Wistar. 

4. Mengetahui pengaruh ALS-R terhadap re-epitelisasi sempurna 

luka bakar derajat II pada tikus galur Wistar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Keilmuan 

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

penggunaan ALS-R untuk tujuan penyembuhan/perawatan luka 

bakar. 
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2. Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan ataupun penelitian berikutnya mengenai pengaruh 

ALS-R terhadap penyembuhan luka bakar.  

3. Membantu pemanfaatan bahan buangan manusia (selaput ketuban 

yang sering dibuang, dikubur atau dihanyutkan) menjadi bahan 

berguna, yaitu sebagai perban biologis untuk penyembuhan luka 

bakar. 

1.4.2 Bagi Peneliti 

1. Menambah wawasan dan kemampuan dalam penelitian 

eksperimental, khususnya yang berhubungan dengan ALS-R dan 

luka bakar.  

2. Menambah pengetahuan mengenai pengaruh ALS-R sebagai 

perban biologis terhadap penyembuhan luka bakar dengan 

menggunakan ilmu kedokteran yang telah dipelajari. 

 

1.4.3 Bagi Institusi 

1. Memajukan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dalam 

bidang penelitian. 

2. Memberikan informasi tentang kasus luka bakar. 

 


