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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Luka bakar adalah kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan 

sumber panas seperti air, api, bahan kimia, listrik dan radiasi (Moenadjat, 2003). 

Luka bakar akan mengakibatkan tidak hanya kerusakan kulit, tetapi juga amat 

mempengaruhi seluruh sistem tubuh pasien. Pada pasien dengan luka bakar luas 

(mayor) tubuh tidak mampu lagi untuk mengkompensasi sehingga timbul 

berbagai macam komplikasi yang memerlukan penanganan khusus  (Effendi, 

1999). Kulit dengan luka bakar akan mengalami kerusakan pada epidermis, 

dermis maupun jaringan subkutan, tergantung faktor penyebab dan lamanya kulit 

kontak dengan sumber panas. Kedalaman luka bakar akan mempengaruhi 

kerusakan atau gangguan kematian sel-sel (Effendi, 1999). 

Masyarakat Indonesia sudah sejak zaman dahulu mengenal dan 

memanfaatkan lendir bekicot yang berkhasiat sebagai salah satu upaya dalam 

menyembuhkan luka bakar. Secara tradisional penggunaannya adalah lendir 

bekicot dioleskan pada luka sampai lendir menutupi seluruh bagian luka. Lendir 

yang diproduksi kelenjar di dinding tubuh bekicot, maupun zat getah bening yang 

mengalir dalam tubuh bekicot mempunyai aktivitas pembasmian bakteri dan 

benda asing. Komponen-komponen pada lendir bekicot diantaranya zat analgesik, 

peptida antimikroba (Achasin) dan zat antiseptik yang berfungsi dalam penutupan 

luka bakar (Berniyanti, 2007). 



 

 
 

2

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa gel lendir bekicot dengan 

konsentrasi 3%, 5%, 7% dan 9% menggunakan chitosan sebagai gelling agent 

mempunyai efek penyembuhan terhadap luka bakar. Gel lendir bekicot dengan 

konsentrasi 9% menggunakan chitosan sebagai gelling agent, mempunyai 

kemampuan menyembuhkan luka bakar dengan waktu penyembuhan paling 

cepat, yaitu sekitar 14 hari (Syahirah, dkk., 2008). 

Penggunaan lendir bekicot untuk menyembuhkan luka bakar dapat 

dipermudah dengan membuat dalam bentuk sediaan seperti gel. Gel mempunyai 

sifat yang menyejukkan, melembabkan, mudah penggunaannya, mudah 

berpenetrasi pada kulit sehingga memberikan efek penyembuhan. Basis gel dapat 

dibedakan menjadi basis gel hidrofobik  dan basis gel  hidrofilik  (Ansel,  1989). 

Pada  penelitian  ini  digunakan  basis  gel  hidrofilik  karena  daya  sebar  pada  

kulit baik, efeknya mendinginkan, tidak  menyumbat pori-pori kulit, mudah dicuci 

dengan air dan pelepasan obatnya baik (Voigt, 1984). 

Basis gel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Natriun 

Carboxymethyl Cellulose. CMC-Na merupakan zat dengan warna putih atau 

sedikit kekuningan, tidak berbau dan tidak berasa, berbentuk  granula yang halus 

atau bubuk yang bersifat higroskopis. CMC-Na mudah larut dalam air panas 

maupun air dingin (Anonim,1995). CMC-Na sering dijadikan pilihan utama untuk 

formulasi sediaan oral dan sediaan topikal karena dapat meningkatkan viskositas. 

CMC dapat digunakan sebagai gelling agent dalam sediaan gel karena CMC-Na 

memiliki stabilitas yang baik pada suasana asam maupun basa (pH 2-10). 

Atas dasar uraian diatas, maka mendorong peneliti untuk memanfaatkan 

lendir bekicot sebagai salah satu bahan obat yang efektif untuk penyembuhan luka 
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bakar dan diformulasikan dalam bentuk gel dengan gelling agent CMC-Na agar 

mempermudah cara penggunaan serta mempercepat efek penyembuhan pada kulit 

punggung kelinci yang diinduksi logam panas. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi gelling agent CMC-Na terhadap 

viskositas dalam formulasi sediaan gel lendir bekicot (Achatina fulica) dan 

kecepatan penyembuhan luka bakar pada kelinci jantan? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi 

gelling agent CMC-Na terhadap viskositas dalam sediaan gel lendir bekicot 

(Achatina fulica) dan kecepatan penyembuhan luka bakar pada kelinci jantan. 

 
D. Tinjauan Pustaka 

1. Bekicot (Achatina fulica) 

a. Sistematika Bekicot 

Kedudukan hewan bekicot dalam taksonomi : 

Phylum : Mollusca 

Class : Gastropoda 

Ordo : Pulmonata 

Subordo : Stylommotophora 

Famili : Achatinidae 

Genus : Achatina 

Spesies : Achatina fulica (Jasin, 1989) 
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b. Nama lain 

Nama lain bekicot di daerah yaitu : Escargot (Perancis) 

c. Khasiat bekicot 

Lendir yang diproduksi kelenjar di dinding tubuh bekicot, maupun 

zat getah bening yang mengalir dalam tubuh bekicot mempunyai aktivitas 

penggumpalan serta pembasmian bakteri dan benda asing. Mungkin 

komponen itu pula yang berfungsi dalam penutupan luka bakar. 

d. Manfaat  

Bekicot dan lendirnya sangat bermanfaat untuk mengobati berbagai 

macam penyakit seperti abortus, sakit waktu menstruasi, radang  selaput    

mata, sakit gigi, gatal-gatal, jantung dan lain-lain. Sedangkan kulit bekicot 

sangat mujarab untuk penyakit tumor. Sejenis obat yang dikenal berasal 

dari kulit bekicot, dinamakan “Maulie”, yang dapat menyembuhkan 

berbagai penyakit seperti kejang, jantung suka berdebar, tidak bisa tidur, 

leher membengkak dan penyakit kaum wanita termasuk keputihan 

(Berniyanti,2007). 

e. Kandungan kimia 

Lendir bekicot mengandung analgesik, peptida antimikroba 

(Achasin), dan antiseptik yang dapat membantu mempercepat penutupan 

jaringan kulit yang luka. 

2. Gel dan Absorbsi Obat Melalui Kulit  

        Gel merupakan sediaan semipadat digunakan pada kulit, umumnya   

sediaan tersebut berfungsi sebagai pembawa pada obat-obat topikal, sebagai   

pelunak kulit, atau sebagai pembalut pelindung atau pembalut penyumbat 
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(oklusif) (Lachman, dkk., 1994). Gel didefinisikan sebagai suatu sistem 

setengah padat yang terdiri dari suatu dispersi yang tersusun baik dari partikel 

anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar dan saling diresapi 

cairan (Ansel, 1989).  

Idealnya pemilihan gelling agent  dalarn sediaan farmasi dan kosmetik 

harus inert, aman dan tidak bereaksi dengan komponen lain. Penambahan  

gelling agent dalam formula perlu dipertimbangkan yaitu tahan selama 

penyimpanan dalam tube selama pemakaian topikal. Beberapa gel, terutama 

polisakarida alami peka terhadap penurunan derajat mikrobial. Penambahan 

bahan  pengawet perlu untuk mencegah kontaminasi dan hilangnya karakter 

gel dalam kaitannya dengan mikrobial (Lieberman, dkk., 1996).  

a. Dasar Gel 

Berdasarkan komposisinya, dasar gel  dapat dibedakan menjadi dasar 

gel hidrofobik dan dasar gel hidrofilik (Ansel, 1985). Dasar gel hidrofobik 

antara lain petrolatum, plastibase, alumunium stearat, carbowax  

sedangkan dasar gel hidrofilik antara lain  bentonit, veegum, silika, pektin, 

tragakan, metil  selulosa, karbomer (Allen, 2002). 

1. Dasar gel hidrofobik  

        Dasar gel hidrofobik terdiri dari partikel-partikel anorganik. 

Apabila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, bilamana ada, hanya 

sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Berbeda dengan bahan  

hidrofilik, bahan  hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi 

harus dirangsang  dengan  prosedur  yang khusus (Ansel, 1989). Dasar 
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gel hidrofobik antara lain  petrolatum, mineral oil/gel  polyethilen, 

plastibase, alumunium stearat, carbowax (Allen, 2002).  

2. Dasar gel hidrofilik  

        Dasar gel hidrofilik umumnya adalah molekul-molekul organik 

yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari 

fase pendispersi. Istilah hidrofilik berarti suka pada pelarut. Pada  

umumnya karena daya tarik menarik pada pelarut  dari  bahan-bahan  

hidrofilik  kebalikan dari tidak  adanya  daya tarik menarik  dari  

bahan hidrofobik, sistem koloid  hidrofilik biasanya  lebih  mudah 

untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar (Ansel, 1989). 

Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan pembengkak, 

air, penahan lembab dan bahan pengawet (Voigt, 1984). 

        Gel dapat membengkak, absorbsi cairan dalam suatu peningkatan  

dalam volume.  Ini  dapat  dilihat  sebagai  tahap  awal  disolusi.  

Solven  berpenetrasi ke dalam matrik gel dengan demikian interaksi 

gel  digantikan  oleh  interaksi  gel dengan bahan pelarut (Lieberman, 

dkk., 1996).  

        Penahan lembab yang ditambahkan, yang juga berfungsi sebagai 

pelunak harus memenuhi berbagai hal yaitu pertama, mampu 

meningkatkan kelembutan dan daya sebar sediaan, kedua, melindungi 

dari kemungkinan menjadi kering. Sebagai penahan lembab dapat 

digunakan gliserol, sorbitol, etilen  glikol dan propilen glikol dalam 

konsentrasi 10-20% (Voigt, 1984).   
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        Disebabkan oleh  tingginya  kandungan  air, sediaan ini dapat 

mengalami kontaminasi mikrobial, yang secara efektif dapat dihindari 

dengan penambahan bahan pengawet. Untuk upaya stabilisasi dari segi 

mikrobial disamping penggunaan bahan-bahan pengawet seperti dalam 

balsam, khususnya untuk basis ini  sangat  cocok pemakaian  metil dan 

propil paraben yang umumnya disatukan dalam bentuk larutan 

pengawet. Upaya lain yang diperlukan adalah perlindungan terhadap 

penguapan, untuk menghindari mengeringnya sediaan gel tersebut. 

Oleh karena itu, untuk menyimpannya lebih baik menggunakan tube. 

Pengisian ke dalam botol, meskipun telah tertutup baik tetap tidak 

menjamin perlindungan yang memuaskan (Voigt, 1984).  

        Keuntungan gel hidrofilik antara lain: daya sebarnya pada kulit 

baik, efek dingin yang ditimbulkan akibat lambatnya   penguapan air 

pada  kulit,  tidak menghambat  fungsi  fisiologis  kulit  khususnya 

respiration sensibilis oleh karena tidak melapisi permukaan kulit 

secara kedap dan tidak menyumbat pori-pori kulit, mudah dicuci 

dengan air dan memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang 

berambut dan pelepasan obatnya baik (Voigt, 1984). Dasar gel 

hidrofilik antara lain bentonit, veegum, silika, pektin, tragakan, metil 

selulosa, karbomer (Allen, 2002). 

3. Natrium Carboxymethyl Cellulose ( CMC-Na ) 

  CMC-Na adalah garam natrium dari polikarboksimetil eter 

selulosa, mengandung tidak kurang dari 6,5% dan tidak lebih dari 

9,5% natrium (Na) dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan 
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(Depkes, 1995). Menurut Depkes (1979), dijelaskan CMC-Na 

memiliki pemerian berupa serbuk atau granul berwarna putih sampai 

krem. Karboksimetil selulosa Natrium merupakan senyawa 

higroskopis, sehingga mudah larut dan   terdipersi dalam air 

membentuk larutan koloidal. Akan tetapi, CMC-Na tidak larut dalam 

etanol, eter maupun pelarut organik lain.  

        Dalam aplikasinya di dunia farmasi, sering digunakan untuk 

bahan penyalut, agen   pensuspensi,  stabilisator, bahan pengikat pada 

tablet, bahan penghancur pada tablet dan kapsul serta bahan yang 

mampu meningkatkan viskositas. Dalam sediaan bukal mukoadhesif, 

CMC-Na juga berperan sebagai bahan tambahan yang berfungsi untuk 

melindungi perlekatan   produk   dari   kerusakan   jaringan   mukosa   

(Rowe et al., 2006).   

         CMC-Na sering dijadikan pilihan utama untuk formulasi   

sediaan oral dan sediaan topikal karena dapat meningkatkan viskositas. 

CMC-Na adalah polimer mukoadhesif yang termasuk golongan 

anionik bioadhesif polimer bersama dengan PAA (Poly Acrilic Acid), 

polikarbopil, alginat dan asam hialuronik. Dari beberapa 

penggolongan polimer mukoadhesif, golongan polyacrylates (karbopol 

dan karbomer) dan turunan dari karbohidrat seperti karboksimetil 

selulosa dan chitosan  mempunyai daya lekat yang tinggi  sebagai 

polimer mukoadhesif (Bernkop-Schnürch  et al., 2005). Hal ini sejalan 

dengan yang diungkapkan oleh Grabovac (2005), golongan 
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polisakarida seperti karagenan, CMC-Na, dan alginat diketahui 

sebagai polimer mukoadhesif yang bagus. 

4. Fisiologi Kulit 

        Kulit merupakan suatu organ besar yang berlapis-lapis, di mana 

dimana pada orang dewasa beratnya kira-kira delapan pon, tidak 

termasuk lemak. Kulit menutupi permukaan lebih dari 20.000 cm2 dan 

mempunyai bermacam-macam fungsi dan kegunaan. Kulit berfungsi 

sebagai pembatas terhadap serangan fisika dan kimia (Lachman dkk, 

1996). 

        Secara garis besar kulit tersusun atas tiga lapisan utama yaitu, 

epidermis, dermis dan subkutis. Lapisan epidermis terdiri dari lapisan 

stratum korneum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum 

basale. Lapisan dermis adalah lapisan dibawah epidermis yang jauh 

lebih tebal daripada epidermis. Lapisan ini terdiri atas lapisan elastik 

dan fibrosa padat dengan elemen-elemen selular dan folikel rambut. 

Secara garis besar dibagi menjadi pars papilare dan pars retikulare. 

Lapisan subkutis adalah kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat 

longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel-sel lemak merupakan sel 

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

bertambah. Sel-sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu 

dengan yang lain oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan sel-sel lemak 

disebut penikulus adipose, berfungsi sebagai cadangan makanan. Di 

lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah 

bening (Hamzah dan Aisyah, 2007). 
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5. Absorbsi Obat Melalui Kulit 

Absorpsi perkutan dari kebanyakan obat dihambat/dibatasi oleh 

sifat permeabilitas kulit yaitu tahap batasan kecepatan berupa difusi 

melintasi stratum korneum atau sawar kulit. Persamaan kecepatan 

difusi menurut hukum Fick 1 (Martin dkk, 1993):  

dc = D x A x K (C2 –C1 )         ........................................(1)      
dt           V x h  
 

dc = kecepatan difusi obat persatuan waktu  
dt    
 
D    = koefisien difusi (cm2 / dt)  

A    = luas permukaan membran (cm2)  

K    = koefisien partisi  

V    = viskositas zat  

h     = ketebalan membran (cm) 

C1   = konsentrasi obat dalam sediaan (g/ cm3)  

C2 
  = konsentrasi obat yang dilepaskan (g/ cm3) 

Menurut Martin dkk (1993), difusi obat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor :  

1) Konsentrasi obat: semakin besar  konsentrasi zat aktif,  difusi obat 

akan   semakin baik.  

2) Koefisien partisi: perbandingan konsentrasi dalam 2 fase. Semakin 

besar koefisien partisi dan semakin cepat difusi obat.  

3) Koefisien difusi: semakin luas membran, koefisien difusi semakin 

besar, difusi  obat semakin meningkat.  

4)  Viskositas: semakin besar viskositas suatu zat, koefisien difusi 

semakin besar, dan difusi akan semakin lambat. 
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5) Ketebalan membran: semakin tebal membran, difusi akan semakin 

lambat.  

Absorbsi per kutan suatu obat pada umumnya disebabkan  oleh 

penetrasi obat  melalui  stratum korneum. Stratum korneum  terdiri  

dari kurang lebih  40% protein (pada umumnya keratin) dan 40% air 

dengan lemak berupa pertimbangan terutama sebagai trigliserida,  

asam lemak bebas, kolesterol dan fosfat lemak. Stratum korneum 

sebagai jaringan keratin akan berlaku sebagai membran buatan yang 

semi permeabel, dan molekul obat mempenetrasi dengan cara difusi 

pasif, jadi jumlah obat yang pindah menyeberangi lapisan kulit 

tergantung pada konsentrasi obat atau airnya. Bahan-bahan yang  

mempunyai sifat  larut dalam keduanya, minyak dan  air,  merupakan 

bahan yang baik  untuk difusi melalui stratum korneum seperti juga 

melalui epidermis dan lapisan-lapisan kulit (Ansel, 1989). 

6. Luka Bakar 

a. Definisi luka bakar  

        Luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan atau kehilangan   

jaringan yang disebabkan adanya kontak dengan sumber panas 

seperti api, air panas, bahan kimia, listrik dan radiasi. Kerusakan   

jaringan yang disebabkan api dan koloid (misalnya bubur panas) 

lebih berat dibandingkan air panas. Ledakan dapat menimbulkan 

luka bakar dan menyebabkan kerusakan organ. Bahan kimia 

terutama asam menyebabkan kerusakan yang hebat akibat reaksi 

jaringan sehingga terjadi diskonfigurasi jaringan yang   



 

 
 

12

menyebabkan gangguan proses penyembuhan. Lama kontak 

jaringan dengan sumber panas menentukan luas dan kedalaman  

kerusakan jaringan. Semakin lama waktu kontak, semakin luas dan 

dalam kerusakan jaringan yang terjadi (Moenadjat, 2003). 

        Kulit dengan luka bakar akan mengalami kerusakan  pada 

epidermis, dermis maupun jaringan subkutan tergantung faktor 

penyebab dan lamanya kulit kontak dengan sumber 

panas/penyebabnya. Dalamnya luka bakar akan mempengaruhi 

kerusakan atau gangguan integritas  kulit dan kematian sel-sel 

(Effendi, 1999). 

b. Derajat Luka Bakar  

        Kerusakan yang diakibatkan oleh karena tubuh terbakar, 

bervariasi mulai dari yang ringan, yaitu rasa nyeri dan kulit 

berwarna merah, sampai tubuh korban terbakar hangus. 

Berdasarkan kelainan yang bervariasi tersebut, dikenal pembagian 

luka bakar berdasarkan  berat  ringannya kerusakan  yaitu: luka 

bakar derajat pertama, luka bakar derajat kedua, dan luka bakar  

derajat ketiga  (Idries, 1997). 

1. Luka bakar  derajat I 

        Luka bakar derajat pertama adalah setiap luka bakar yang 

di dalam proses penyembuhannya tidak meninggalkan jaringan 

parut. Luka bakar derajat pertama tampak sebagai  suatu  

daerah yang berwarna kemerahan, terdapat gelembung- 

gelembung  yang  ditutupi  oleh  daerah  putih,  epidermis  
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yang  tidak  mengandung pembuluh darah dan  dibatasi oleh 

kulit yang berwarna merah serta hiperemis (Idries, 1997).  

         Luka bakar  derajat  pertama  ini  hanya  mengenai  

epidermis dan biasanya sembuh dalam 5-7 hari, misalnya 

tersengat matahari. Luka tampak sebagai eritema dengan 

keluhan rasa nyeri atau hipersensitifitas setempat. Luka  derajat 

pertama akan sembuh tanpa bekas (Syamsuhidayat dan Jong, 

1997). 

2. Luka bakar derajat II  

        Kerusakan  yang   terjadi   pada  epidermis   dan  sebagian   

dermis, berupa reaksi inflamasi akut disertai proses eksudasi, 

melepuh, dasar luka berwarna merah atau pucat, terletak lebih 

tinggi di atas permukaan kulit normal, nyeri karena ujung-

ujung saraf teriritasi. Luka bakar derajat II ada dua: 

a. Derajat II dangkal (superficial)  

        Kerusakan yang mengenai bagian superficial dari 

dermis, apendises  kulit seperti folikel rambut, kelenjar 

keringat. Luka sembuh dalam waktu 10-14 hari. 

b. Derajat II dalam (deep)  

        Kerusakan yang mengenai hampir seluruh bagian 

dermis, apendises kulit, kelenjar keringat, kelenjar 

sebasea. Luka sembuh lebih dari 1 bulan (Moenadjat, 

2003). 
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3. Luka bakar derajat III  

        Kerusakan meliputi seluruh ketebalan dermis dan 

lapisan yang lebih dalam, apendises kulit seperti folikel 

rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea rusak, tidak ada   

pelepuhan, kulit berwarna abu-abu atau coklat, kering, 

letaknya lebih rendah dibandingkan kulit  sekitar  karena 

koagulasi protein pada lapisan epidermis dan dermis, tidak 

timbul rasa nyeri. Penyembuhan lama karena tidak ada  

proses epitelisasi spontan. 

c. Patofisiologi  

        Luka bakar disebabkan oleh perpindahan energi dari sumber 

panas ke tubuh. Panas tersebut mungkin dipindahkan melalui 

konduksi atau radiasi elektromagnetik. Luka bakar dikategorikan 

sebagai luka bakar termal, radiasi atau luka bakar kimiawi 

(Effendi, 1999).  

        Akibat pertama luka bakar adalah syok karena  kaget dan 

kesakitan. Pembuluh kapiler yang terpejan suhu tinggi akan rusak 

dan permeabilitas  meninggi. Sel darah yang ada di dalamnya ikut 

rusak sehingga dapat terjadi anemia (Syamsuhidayat dan Jong, 

1997).  

        Luka bakar mengakibatkan peningkatan permeabilitas 

pembuluh darah sehingga air, natrium, klorida dan protein tubuh 

akan keluar dari dalam sel dan menyebabkan terjadinya edema 
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yang dapat berlanjut pada keadaan hipofalemi dan 

hemokonsentrasi (Effendi, 1999). 

d. Penyembuhan Luka  

        Proses yang kemudian pada jaringan rusak ini adalah 

penyembuhan luka yang dapat dibagi dalam 3 fase: 

1) Fase inflamasi  

        Fase yang berentang dari terjadinya luka bakar sampai 3-4 

hari pasca luka bakar. Dalam fase ini terjadi perubahan 

vaskuler dan proliferasi seluler. Daerah luka mengalami 

agregasi  trombosit  dan  mengeluarkan  serotonin,  mulai  

timbul epitelisasi (Effendi, 1999).  

2) Fase proliferasi  

        Fase proliferasi disebut fase fibroplasia karena yang 

terjadi proses proliferasi fibroblast. Fase ini berlangsung 

sampai minggu ketiga. Pada fase proliferasi luka dipenuhi sel 

radang, fibroplasia dan kolagen, membentuk jaringan berwarna  

kemerahan dengan permukaan berbenjol halus yang  disebut 

granulasi. Epitel tepi luka yang terdiri dari sel basal terlepas 

dari dasar dan mengisi permukaan luka, tempatnya diisi sel 

baru dari proses mitosis, proses migrasi terjadi ke arah yang 

lebih rendah atau datar. Proses fibroplasia akan berhenti dan 

mulailah proses pematangan  (Syamsuhidayat dan Jong, 1997). 
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3) Fase maturasi  

        Terjadi proses pematangan kolagen. Pada fase ini terjadi 

pula penurunan aktivitas  seluler  dan  vaskuler,  berlangsung  

hingga  8 bulan  sampai  lebih  dari  1 tahun   dan berakhir jika  

sudah  tidak  ada tanda-tanda radang. Bentuk  akhir  dari fase 

ini berupa jaringan parut yang berwarna pucat, tipis, lemas 

tanpa rasa nyeri atau gatal (Effendi, 1999).  

e. Gangguan Penyembuhan Luka  

        Penyembuhan luka dapat terganggu oleh penyebab dari tubuh   

sendiri (endogen) dan oleh penyebab dari luar tubuh (eksogen) 

(Syamsuhidayat dan Jong, 1997). Penyebab endogen terpenting  

adalah gangguan koagulasi yang disebut koagulopati dan gangguan 

sistem imun. Semua gangguan pembekuan darah akan 

menghambat  penyembuhan  luka sebab  homeostatis  merupakan  

titik  tolak dan dasar  fase  inflamasi.  Gangguan  sistem  imun  

akan  menghambat  dan  mengubah reaksi tubuh terhadap  luka, 

kematian jaringan  dan  kontaminasi  (Syamsuhidayat dan Jong, 

1997). 

f. Terapi  

        Prinsip penanganan  utama  luka  bakar  ringan  adalah  

mendinginkan  luka yang terbakar  dengan  air, mencegah  infeksi 

dan memberi kesempatan  sisa-sisa epitel  untuk  berproliferasi dan  

menutup permukaan  luka.  Luka  dapat  dirawat secara tertutup 

atau terbuka (Syamsuhidayat dan Jong, 1997).  
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        Mengingat sifat kulit sebagai penyimpan panas yang terbaik 

(heat restore) maka pada pasien  yang mengalami  luka bakar, 

tubuh  masih  menyimpan  energi panas  sampai  beberapa  menit  

setelah terjadinya trauma panas. Oleh karena itu, tindakan 

pendinginan  luka perlu  dilakukan  untuk  mencegah pasien berada 

pada zona luka bakar lebih dalam. Tindakan ini juga dapat  

mengurangi perluasan kerusakan fisik sel, mencegah dehidrasi  dan   

membersihkan luka  sekaligus mengurangi nyeri (Effendi, 1999). 

        Infeksi secara klinis dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan  

organisme pada luka yang berhubungan dengan reaksi jaringan dan 

tergantung pada banyaknya mikroorganisme patogen dan  

meningkatnya dengan virulensi dan resistensi dari pasien. Untuk 

mencegah terjadinya infeksi luka dan mempercepat proses 

penyembuhan luka dilakukan tindakan debrimen. Debrimen  

merupakan suatu  tindakan  yang  bertujuan  untuk  membersihkan  

luka  dari jaringan  nekrosis atau bahan lain yang menempel pada 

luka (Effendi, 1999). 

 

E. Landasan Teori 

Gelling agent  untuk kebutuhan farmasi dan sediaan kosmetik harus bersifat 

inert, aman dan tidak reaktif dengan komponen yang lain. CMC-Na dapat 

digunakan sebagai gelling agent dalam sediaan gel karena CMC-Na memiliki 

stabilitas yang baik pada suasana asam maupun basa (pH 2-10). 
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Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa gel lendir bekicot dengan 

konsentrasi 3%, 5%, 7% dan 9% menggunakan chitosan sebagai gelling agent 

mempunyai efek penyembuhan terhadap luka bakar. Gel lendir bekicot dengan 

konsentrasi 9% menggunakan chitosan sebagai gelling agent, mempunyai 

kemampuan menyembuhkan luka bakar dengan waktu penyembuhan paling 

cepat, yaitu sekitar 14 hari (Syahirah, dkk., 2008). Lendir bekicot merupakan 

bahan tradisional yang digunakan untuk menyembuhkan luka bakar karena 

mengandung analgesik, peptida antimikroba (Achasin) dan antiseptik yang dapat 

membantu mempercepat penutupan jaringan kulit (Berniyanti, 2007) 

 
F. Hipotesis 

Variasi konsentrasi gelling agent CMC-Na dalam formulasi sediaan gel 

lendir bekicot (Achatina fulica) mempengaruhi kecepatan penyembuhan luka 

bakar. Semakin tinggi konsentrasi gelling agent CMC-Na, semakin besar 

viskositasnya dan semakin cepat penyembuhan luka bakar pada kulit punggung 

kelinci yang diinduksi dengan logam panas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


