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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Luka bakar merupakan salah satu kerusakan kulit yang disebabkan karena 

adanya perpindahan energi dari sumber panas ke tubuh. Cedera luka bakar 

terutama pada luka bakar yang dalam dan luas masih merupakan penyebab utama 

kematian dan disfungsi berat jangka panjang (Effendy, 1999). Oleh sebab itu 

penderita luka bakar sebaiknya diberikan perawatan dan pengobatan khusus untuk 

memperingan kondisi dan mengurangi resiko yang dapat memperparah 

kondisinya. 

Salah satu tanaman yang berkhasiat untuk menyembuhkan luka bakar 

adalah lidah buaya (Aloe vera (L.) Webb) (Sudarsono dkk., 1996). Kandungan 

senyawa lidah buaya yang diduga berperan sebagai penyembuh luka bakar adalah 

acemannan yang merupakan golongan polisakarida berperan aktif sebagai 

penyembuh luka bakar. Acemannan (mannosa-6 fosfat) berperan dalam 

peningkatan sintesis kolagen dan tingkat epitelisasi untuk merangsang fibroblas, 

efek anti-inflamasi, efek antimikroba (Lorenzetti, 1964 cit  : Maenthaisong et al., 

2007)  dan efek pelembab (Helvig, 2002 cit  : Maenthaisong et al., 2007). Sediaan 

gel memiliki sifat yang mendinginkan, menyejukkan dan mempunyai kemampuan 

penetrasi yang cepat pada kulit sehingga ekstrak lidah buaya yang akan 

diformulasikan dalam sediaan gel diharapkan mampu membantu dalam 

mempercepat penyembuhan luka bakar. 



2 

 

Karbopol 934 adalah asam poliakrilik hidrofilik yang mana gugus 

karboksinya menjadi mudah terionisasi setelah dinetralisasi dan membentuk gel 

selama reaksi elektrostatik di antara perubahan rantai polimer (Flory, 1953 cit Lu 

and Jun, 1998). Konsentrasi lazim karbopol sebagai gelling agent yaitu dengan 

0,5-2% (Rowe et al., 2006).  

Hasil penelitian Rohmawati (2008), pada konsentrasi 25% ekstrak etanol 

daun lidah buaya dengan gelling agent karbopol 940 konsentrasi 1,50% dalam 

sediaan gel paling cepat menyembuhkan luka bakar, yaitu 16,40 hari pada 

punggung kelinci jantan New Zealand dibandingkan dengan konsentrasi ekstrak 

lidah buaya 12,5% dan 50%. Karbopol 940 memiliki viskositas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan karbopol 934, namun dalam pelepasan obatnya tidak 

berbeda secara signifikan. Karbopol 934 pada konsentrasi 0,5% sebagai basis 

ketoconazole memiliki kemampuan pelepasan obat yang lebih cepat dibandingkan 

dengan basis karbopol 940 pada konsentrasi 0,25% (Jain et al., 2010). Hal ini 

membuktikan bahwa pelepasan obat dapat dipengaruhi oleh konsentrasi gelling 

agent yang digunakan dalam sediaan.  

Pada penelitian Tambe et al. (2009), formulasi gel lidah buaya yang 

menggunakan variasi konsentrasi karbopol 934 pada konsentrasi (1%, 2% dan 

3%) menunjukkan penampakan fisik yang berbeda dari masing-masing 

konsentrasi. Penampakan fisik yang paling baik dari basis karbopol 934 terletak 

pada konsentrasi 3%. Penelitian Kaur et al. (2010) pada sediaan gel minoxidil 

yang diformulasikan dengan variasi konsentrasi gelling agent karbopol 934 juga 

menunjukkan perbedaan sifat fisik dan pelepasan obat pada masing-masing 
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konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa variasi konsentrasi gelling agent 

karbopol 934 dalam sediaan gel sangat berpengaruh terhadap kecepatan 

penyembuhan dan sifat fisik sediaan. Penelitian As'adi (2009), juga 

menyimpulkan kelebihan basis karbopol 934 dibandingkan dengan basis 

poloxamer pada sediaan gel ekstrak etanol buah pepaya mempunyai efek 

penyembuhan luka bakar paling cepat. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa basis karbopol 934 memiliki 

keunggulan tersendiri dibandingkan dengan polimer yang lain, di samping itu 

basis karbopol 934 yang merupakan salah satu basis hidrofilik memiliki 

kemampuan mempercepat pelepasan zat aktif sehingga kemampuannya sebagai 

penyembuh luka bakar dapat dipercepat. Basis gel yang bersifat hidrofilik ini 

memiliki stabilitas yang lebih besar, daya sebarnya pada kulit baik, mudah dicuci 

dengan air dan memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang berambut dan 

pelepasan obatnya baik (Voigt, 1984).  

Pada penelitian ini ekstrak lidah buaya sebagai penyembuh luka bakar akan 

diformulasikan dengan menggunakan basis karbopol 934 dengan berbagai 

variasi konsentrasi. Variasi konsentrasi gelling agent karbopol 934 pada sediaan 

gel ekstrak lidah buaya dilakukan untuk mengetahui konsentrasi basis karbopol 

934 yang paling baik dalam mempercepat penyembuhan luka bakar dan 

kemampuannya dalam mempengaruhi sifat fisik gel. 
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B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi gelling agent karbopol 934 terhadap 

sifat fisik sediaan gel ekstrak lidah buaya (Aloe vera (L.) Webb)? 

2. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi gelling agent karbopol 934 terhadap 

kecepatan efek penyembuhan luka bakar? 

3. Formula manakah yang memberikan efek penyembuhan luka bakar yang 

paling cepat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi gelling agent karbopol 934  

terhadap sifat fisik sediaan gel ekstrak lidah buaya (Aloe vera (L.) Webb). 

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi gelling agent karbopol 934  

terhadap kecepatan efek penyembuhan luka bakar 

3. Mengetahui formula manakah yang memberikan efek penyembuhan luka 

bakar yang paling cepat. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Lidah Buaya (Aloe vera (L.) Webb) 

a. Sistematika Tanaman Lidah Buaya (Aloe vera (L.) Webb) 

Divisi : Magnoliophyta 

Ordo  : Liliales 
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Family  : Liliaceae 

          Jenis  : Aloe barbadensis Mill.  

         Spesies   : Aloe vera (L.) Webb 

       (Backer and Van Den Brink, 1968). 

b. Deskripsi tanaman 

Daun tunggal, berwarna hijau, tebal berdaging, berisi lendir, bergetah 

kuning kehijauan, tepi daun bergerigi, berduri kecil dan kaku. Bunga 

majemuk, di ujung batang, bentuk terompet, berwarna merah jingga. Buah 

kotak, berwarna hijau. Biji berwarna hitam (Syukur dan Hernani, 2001). 

c. Kandungan Kimia 

Kandungan senyawa lidah buaya yang diduga berperan sebagai 

penyembuh luka bakar adalah acemannan, yang merupakan golongan 

polisakarida. Acemannan ditemukan dalam gel/daging lidah buaya dikenal 

sebagai carrysin dan memiliki ikatan β-(1→ 4)-D-mannosil residu asetat 

pada posisi C-2 dan C-3 yang menunjukkan suatu monomer mannosa : asetil 

(1:1) dan mengandung beberapa rantai samping terutama galaktosa yang 

melekat pada C6  (Hamman, 2008). 

Bukti yang ada menunjukkan bahwa lidah buaya sering digunakan 

dalam berbagai bentuk sediaan yang efektif dalam memperpendek durasi 

penyembuhan luka bakar derajat pertama sampai derajat kedua. Hal ini 

cenderung meningkatkan tingkat keberhasilan penyembuhan dan tingkat 

epitelisasi. Penyembuhan luka bakar ditunjukkan dalam sebuah studi yang 

dilakukan pada kelinci percobaan (Gage, 1988 cit  : Maenthaisong et al., 
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2007). Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak gel lidah buaya lebih 

cepat menyembuhkan luka bakar  dan membangun kembali vaskularisasi 

jaringan yang terbakar. Efek ini mungkin disebabkan karena beberapa 

mekanisme termasuk peningkatan sintesis kolagen dan tingkat epitelisasi 

oleh efek acemannan (mannosa-6 fosfat) untuk merangsang fibroblas, efek 

anti-inflamasi, efek antimikroba (Lorenzetti, 1964 cit  : Maenthaisong et al., 

2007)  dan efek pelembab (Helvig, 2002 cit  : Maenthaisong et al., 2007). 

2. Metode Ekstraksi 

a. Metode Pembuatan Ekstrak 

Maserasi (macerare = mengairi, melunakkan) adalah cara ekstraksi 

yang paling sederhana (Voigt, 1984). Maserasi dilakukan dengan cara 

merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari (Anonim, 1986). 

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan 

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Sedangkan 

kerugiannya adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna. 

Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara: 10 bagian simplisia 

dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana, kemudian 

dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 

hari terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari 

sari diserkai, ampas diperas. Ampas ditambahkan cairan penyari 

secukupnya diaduk dan diserkai, sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 

100  bagian.  Bejana  ditutup,  dibiarkan  di  tempat   sejuk,  terlindung  dari 

cahaya selama 2 hari. Kemudian endapan dipisahkan (Anonim, 1986). 
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b. Larutan Penyari 

Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. 

Cairan penyari yang baik harus memenuhi kriteria berikut ini: murah dan 

mudah diperoleh, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah 

menguap dan tidak mudah terbakar, selektif yaitu hanya menarik zat 

berkhasiat yang dikehendaki, tidak mempengaruhi zat berkhasiat dan 

diperbolehkan oleh peraturan. Farmakope Indonesia menetapkan bahwa 

sebagai cairan penyari adalah air, etanol, etanol-air dan eter (Anonim, 1986).  

Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif, kapang 

dan kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% keatas, tidak beracun, netral, 

absorbsinya baik, etanol dapat bercampur dengan air pada segala 

perbandingan, dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. 

Sedang kerugiannya adalah bahwa etanol mahal harganya (Anonim, 1986). 

3. Gel  

a. Definisi Gel 

  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 (Allen et al., 2005). 

Idealnya, gelling agent untuk keperluan farmasi dan kosmetik harus inert, 

aman, dan tidak reaktif dengan komponen formulasi lainnya (Lieberman, 

1996). Konsentrasi gelling agent biasanya kurang dari 10%, pada kisaran 

0,5% sampai 2,0% (Allen, 2002). 
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b. Dasar Gel 

  Dasar gel dapat dibedakan menjadi dasar gel hidrofobik dan dasar gel 

hidrofilik (Allen et al., 2005): 

1) Dasar gel hidrofobik (koloid liofobik) 

   Koloid liofobik umumnya terdiri dari partikel-partikel anorganik. 

Apabila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, bilamana ada, hanya 

sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Berbeda dengan bahan liofilik, 

bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi harus dirangsang 

dengan prosedur yang khusus (Allen et al., 2005). Dasar gel hidrofobik 

antara lain petrolatum, mineral oil/gel polyethilen, plastibase, alumunium 

stearat, carbowax (Allen, 2002). 

2) Dasar gel hidrofilik (koloid liofilik)     

Koloid liofilik umumnya adalah molekul-molekul organik   yang  

besaran dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase 

pendispersi. 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 (Allen et al., 2005). 

Basis gel hidrofilik antara lain aerosol, bentonit, eter selulosa, natrium 

alginat, tragakan, karbomer, polimer sintetik (Voigt, 1984). 
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c. Bahan Pembentuk Gel (Gelling Agent) 

Sejumlah polimer sering digunakan sebagai pembentuk struktur gel. 

Menurut Sulaiman dan Kuswahyuning (2008), bahan pembentuk gel 

meliputi: 

1) Protein, contohnya kolagen dan gelatin. 

2) Polisakarida, meliputi agar, alginat, K-Karagen, gellum gum, glycyrrhiza, 

guar gum, hyaluronic acid, pektin, starch, gom tragakan. 

3) Polimer semi sintetik (derivat selulosa), misalnya seperti karboksimetil 

selulosa, hidroksipropil selulosa dan metil selulosa. 

4) Polimer sintetik, antara lain polaxomer, polyacrilamid, polyvinyl alkohol 

dan karbomer. 

5) Bahan anorganik, yaitu alumunium hidroksida, bentonit dan laponit. 

6) Golongan surfaktan sebagai pembentuk gel adalah cetostearyl alkohol 

dan brij 96. 

d. Metode Pembuatan 

Menurut Abd-Allah et al. (2010), pembuatan gel karbopol dengan 

cara didispersikan dengan air secukupnya dengan pengadukan magnetik 

selama 30 menit, kemudian dikembangkan selama 24 jam. pH diatur dengan 

penambahan trietanolamin supaya diperoleh pH antara 5 dan 7. 

e. Kontrol Kualitas 

Menurut Kaur et al. (2010), parameter untuk mengevaluasi gel yaitu: 

1) Homogenitas 

     Uji  homogenitas  dilakukan  dengan  pemeriksaan  secara   visual 
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setelah gel berada dalam wadah, dengan melihat bentuk atau 

penampakan dan adanya agregat. Syarat homogenitas adalah tidak boleh 

mengandung bahan kasar yang dapat teraba (Syamsuni, 2005). 

2) Grittiness (partikel kasar) 

Semua formulasi dievaluasi secara mikroskopik untuk melihat ada 

atau tidaknya partikel dari luar yang terlihat di bawah mikroskop cahaya. 

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah gel tersebut 

memenuhi persyaratan bebas dari partikel dan dari grittiness seperti yang 

diinginkan untuk setiap sediaan topikal. 

3) Pengukuran pH 

pH formulasi gel ditetapkan dengan menggunakan pH meter digital. 

pH sediaan disesuaikan dengan pH kulit berkisar 5-6,5 (Djuanda, 1999). 

4) Kadar obat 

Kadar obat diukur dengan spektrofotometri. Sediaan gel yang baik 

              tidak mempengaruhi kandungan obat di dalamnya. 

5) Viskositas 

Pengukuran viskositas gel dilakukan dengan menggunakan 

Viskometer Brookfield, untuk mengetahui kekentalan gel. 

6) Daya sebar 

Salah satu kriteria gel yang ideal adalah memiliki kemampuan daya 

sebar yang baik. Sediaan gel diharapkan dapat menyebar ketika di 

aplikasikan pada area kulit. Keberhasilan terapi formula  juga  tergantung 

              pada luas daya sebar. 
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7) Difusi in-vitro dan evaluasi ex-vivo 

Difusi in-vitro dilakukan untuk mengetahui kecepatan pelepasan 

obat, sedangkan evaluasi ex-vivo dilakukan untuk mengetahui kadar obat 

dalam darah. 

8) Uji iritasi kulit 

Gel diaplikasikan pada punggung tikus albino untuk mengetahui 

apakah gel tersebut mengiritasi kulit atau tidak, diamati selama 7 hari 

secara visual ada tidaknya eritema dan edema. Gel yang baik tidak 

mengakibatkan iritasi kulit. 

9) Uji Stabilitas 

Formulasi sediaan  yang  mengandung  kadar  air  yang  tinggi  dan 

terdiri dari bahan padat, harus disimpan pada temperatur yang dingin 

sebelum 14 hari (Allen, 2002). 

f. Pemerian Bahan 

1) Karbopol 934 (Karbomer 934) 

   Karbomer 934 adalah asam poliakrilik hidrofilik dimana gugus 

karboksinya menjadi mudah terionisasi setelah dinetralisasi, membentuk 

gel selama reaksi elektrostatik di antara perubahan rantai polimer (Flory, 

1953 cit Lu and Jun, 1998). Adapun sifat fisik dari karbomer yaitu 

berbentuk serbuk halus putih, sedikit berbau khas, higroskopis, memilki 

titik lebur pada 260º C selama 30 menit dan berat jenis 1,76-2,08 g/cm³. 

Karbomer dapat larut dalam air, dan setelah netralisasi larut dalam etanol 

(95%) dan gliserin. Konsentrasi lazim karbomer sebagai gelling agent 
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yaitu dengan 0,5-2% (Rowe et al., 2006). Basis karbomer merupakan 

bahan yang stabil dan bersifat higroskopis dan dapat dipanaskan pada 

temperatur di bawah 104 ̊C selama 2 jam tanpa mempengaruhi efisiensi 

kekentalan (Rowe et al., 2006). 

2) TEA (Trietanolamin) 

Trietanolamin merupakan cairan kental tak berwarna (jernih) 

hingga berwarna kuning pucat dan berbau sedikit amoniak, bersifat 

sangat higroskopis. Trietanolamin merupakan campuran dari basa 

terutama 2,2 ', 2''-nitrilotriethanol meskipun juga mengandung 2,2'-

iminobisetanol (dietanolamin) dan jumlah lebih kecil 2-aminoetanol 

(monoetanolamin). Memiliki pH 10,5 dan larut dalam air, metanol, 

karbon tetraklorida dan aseton (Rowe et al., 2006). 

Trietanolamin ditambahkan untuk mengentalkan gel setelah basis 

karbomer didispersikan. Trietanolamin akan menetralisir resin basis 

karbomer yang mengandung etanol hingga 50% (Allen, 2002). 

Netralisasi yang berlebihan akan menghasilkan penurunan viskositas, 

yang tidak dapat balik dengan penambahan asam. pH sangat penting 

dalam menentukan viskositas gel basis karbomer (Allen, 2002). 

3) Metil paraben 

Pemerian hablur kecil, tidak berwarna atau serbuk hablur, putih, 

tidak berbau atau berbau khas lemah, mempunyai sedikit rasa terbakar. 

Kelarutannya sukar larut dalam air, dalam benzena dan dalam karbon 

tetraklorida, mudah larut dalam etanol dan dalam eter (Anonim, 1995). 
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Konsentrasi metil paraben pada sediaan topikal sekitar 0,02 – 0,3% 

(Rowe et al., 2006).  

4) Propil paraben 

Pemerian serbuk putih atau hablur kecil, tidak berwarna. 

Kelarutannya sangat sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol dan 

dalam eter, sukar larut dalam air mendidih (Anonim, 1995). Konsentrasi 

propil paraben pada sediaan topikal sekitar 0,01-0,6% (Rowe et al., 

2006).  

5) Propilen glikol 

Pemerian cairan kental, jernih, tidak berwarna, rasa khas, praktis 

tidak berbau, menyerap air pada udara lembab. Kelarutan dapat 

bercampur dengan air, dengan aseton dan dengan kloroform, larut dalam 

eter dan dalam beberapa minyak esensial, tetapi tidak dapat bercampur 

dengan minyak lemak (Anonim, 1995). Propilen glikol memiliki absorpsi 

yang cepat ketika diaplikasikan pada kulit yang rusak (Anonim, 2005). 

Penahan lembab yang ditambahkan, yang juga berfungsi sebagai 

pembuat lunak harus memenuhi berbagai hal. 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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4. Absorbsi Obat Melalui Kulit 

Kulit adalah organ tubuh terluas yang menutupi otot dan mempunyai 

peranan dalam homeostasis. Kulit terdiri dari 3 lapisan epidermis, dermis dan 

jaringan subkutan (Effendy,1999). 

Absorpsi bahan dari luar kulit ke posisi di bawah kulit tercakup masuk 

kedalam aliran darah, disebut sebagai absorpsi perkutan (Allen et al., 2005). 

Tahap penentuan kecepatan absorpsi perkutan melalui kulit yang utuh adalah 

difusi/penetrasi melintasi stratum korneum (Sulaiman dan Kuswahyuning, 

2008). 

Faktor–faktor yang mempengaruhi pengambilan suatu bahan obat dari 

suatu sediaan ke dalam kulit: 

a. Tipe dan sifat kulit, yaitu keadaan kulit, jenis kulit, lokalisasi nilai pH dan 

penanganan kulit secara langsung akan mempengaruhi absorbsi obat melalui 

kulit. 

b. Sifat dan pengaruh bahan obat, yaitu konsentrasi, kelarutan dalam 

dasar/basis, ukuran molekul, kemampuan difusi, kecepatan melarut, daya 

disosiasi, distribusi antara fase dari salep, koefisien distribusi salep-kulit, 

kelarutan dalam lemak kulit, ikatan pada protein kulit, ukuran partikel dan 

distribusi partikel. 

c. Sifat dan pengaruh sediaan obat, yaitu sifat pembawa (hidrofil, lipofil, jenis 

emulsi), komposisi pembawa, pembasahan kulit oleh pembawa 

(penambahan tensid), viskositas pembawa, perubahan pembawa pada kulit 

(menguap), perubahan kulit melalui pembawa (hidratasi), dan penyebaran 
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pada kulit (bidang yang dilapisi, tebal lapisan) (Sulaiman dan 

Kuswahyuning, 2008). 

Absorpsi perkutan dari kebanyakan obat dihambat/dibatasi oleh sifat 

permeabilitas kulit yaitu tahap batasan kecepatan berupa difusi melintasi 

stratum korneum atau sawar kulit. Difusi melalui kulit selalu merupakan proses 

pasif dan mengikuti Hukum Fick dan kecepatan difusi dapat ditulis dengan 

rumus: 

 P. A. ∆    .................................................................(1) 

 C = besarnya kadar gradien melintasi membran 
 A = luas daerah 
 P  = koefisien permeabilitas. 

Obat yang mempunyai afinitas kuat terhadap dasar salep menunjukkan 

koefisien aktivitas yang rendah, akibatnya pelepasan obat terhadap dasar salep 

akan tinggi bila afinitas obat terhadap dasar salep rendah. Koefisien partisi 

suatu zat dengan kemampuan penetrasinya menembus kulit orang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

K. P
.

 .............................................................................(2) 
Ks    = kadar obat dalam stratum korneum. 
Kd.s = kadar obat dalam dasar salep. 

Kadar obat dalam lapisan atas stratum korneum dan dasar salep yaitu K.P.  

Koefisien permeabilitas:  

 P . .  .............................................................................(3) 

K.P = koefisien partisi antara kulit dan dasar salep. 
D    = konstanta difusi obat dalam sawar kulit. 
H    = tebal sawar kulit. 



16 

 

Hukum Fick yang diperluas menunjukkan bahwa  kecepatan difusi obat 

menembus sawar kulit tergantung langsung pada koefisien partisi dan pada 

kadar obat yang terlarut dalam dasar salep (Anief, 2005). Difusi pasif 

merupakan bagian terbesar dari proses transmembran bagi umumnya obat-obat 

(Shargel et al., 2005). 

5. Luka Bakar 

Luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang 

disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, 

listrik dan radiasi (Moenadjat, 2003). Faktor–faktor yang mempengaruhi 

keparahan cedera termasuk sebagai berikut: kedalaman luka bakar, keparahan 

luka bakar, lokasi luka bakar, agen penyebab luka bakar, ukuran luka bakar dan 

usia korban luka bakar (Effendy, 1999). 

a. Derajat Luka Bakar 

Kerusakan yang ditimbulkan karena luka bakar bervariasi, mulai dari 

yang ringan yaitu rasa nyeri dan kulit berwarna merah sampai tubuh korban 

menjadi terbakar hangus. Berdasarkan kelainan yang bervariasi tersebut, 

pembagian luka bakar derajat pertama, kedua dan luka bakar derajat ketiga 

(Idries, 1997). 

1) Luka Bakar Derajat Pertama 

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 (skin blister, vesiculae, bullae), yang 
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ditutupi oleh daerah putih, epidermis yang tidak mengandung pembuluh 

darah dan dibatasi oleh kulit yang berwarna merah serta hyperemis 

(Idries, 1997). Luka bakar ini hanya mengenai epidermis dan biasanya 

sembuh dalam 5-7 hari; misalnya tersengat matahari (Syamsuhidayat dan 

Jong, 1997).  

2) Luka Bakar Derajat Kedua 

Luka bakar derajat kedua adalah luka bakar yang pada proses 

penyembuhan akan selalu membentuk jaringan parut, oleh karena pada 

luka bakar derajat kedua ini seluruh kulit mengalami kerusakan, dan 

tergantung dari lokasi kerusakannya kontraktur dapat terjadi (Idries, 

1997). 

3) Luka Bakar Derajat Ketiga 

  Pada luka bakar derajat ketiga tubuh akan mengalami destruksi 

yang hebat, tidak hanya terbatas pada kulit dan subkutis, akan tetapi 

sampai lapisan yang lebih dalam, jaringan otot atau tulang. Kerusakan 

pada ujung-ujung syaraf pada luka bakar derajat ketiga akan 

menyebabkan kurangnya rasa sakit. Terjadinya devitalisasi jaringan akan 

memudahkan terjadinya infeksi dan lambatnya penyembuhan (Idries, 

1997). 

b. Patofisiologi 

Luka bakar disebabkan oleh perpindahan energi dari sumber panas ke 

tubuh. Panas tersebut mungkin dipindahkan melalui konduksi atau radiasi 

elektromagnetik. 
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Luka bakar dikategorikan sebagai luka bakar termal, radiasi atau luka 

bakar kimiawi (Syamsuhidayat dan Jong, 1997). Kulit dengan luka bakar 

akan mengalami kerusakan pada epidermis, dermis maupun jaringan 

subkutan tergantung faktor penyebab dan lamanya kontak dengan sumber 

panas/penyebabnya. Kedalam luka bakar akan mempengaruhi kerusakan 

atau gangguan integritas kulit dan kematian sel-sel (Effendy, 1999).  

c. Proses Penyembuhan Luka Bakar 

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. Fase ini terjadi perubahan vaskuler dan proliferasi 

seluler. Daerah luka mengalami agregasi trombosit dan mengeluarkan 

serotonin. Mulai timbul epitelisasi (Effendi, 1999). Fase ini disebut juga 

fase yang lamban karena reaksi pembentukan kolagen baru sedikit dan 

luka hanya dipertautkan oleh fibrin yang amat lemah. (Syamsuhidayat 

dan Jong, 1997). 

2) Fase Fibroblastik 

Fase yang dimulai pada hari ke 4-20 pasca luka bakar. Pada fase 

ini timbul sebukan fibroblast yang membentuk kolagen yang tampak 

secara klinis sebagai jaringan granulasi yang berwarna kemerahan 

(Effendy, 1999). 
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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 (Effendy, 1999). 

d. Terapi 

Penanganan luka bakar merupakan hal yang sangat penting dalam 

menangani pasien luka bakar baik untuk mencegah infeksi maupun 

menghindari terjadinya sindrom kompartemen karena adanya luka bakar 

circumferencial (Effendy, 1999). Perawatan lokal adalah mengoleskan luka 

dengan antiseptik dan membiarkannya terbuka untuk perawatan terbuka 

atau menutupnya dengan pembalut steril untuk perawatan tertutup 

(Syamsuhidayat dan Jong, 1997). 

Pasien dengan luka bakar memerlukan obat–obat topikal karena 

eschar (koreng pada luka bakar) tidak dapat ditembus dengan pemberian 

antibiotika sistemik. Pemberian obat–obat topikal antimikrobial bertujuan 

tidak untuk mensterilkan luka akan tetapi untuk menekan pertumbuhan 

mikroorganisme dan mengurangi kolonisasi (Effendy, 1999). 
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E. Landasan Teori 

Kandungan senyawa lidah buaya yang diduga berperan sebagai penyembuh 

luka bakar adalah acemannan yang merupakan golongan polisakarida. Acemannan 

(mannosa-6 fosfat) berperan dalam peningkatan sintesis kolagen dan tingkat 

epitelisasi untuk merangsang fibroblas, efek anti-inflamasi, efek antimikroba 

(Lorenzetti, 1964 cit  : Maenthaisong et al., 2007)  dan efek pelembab (Helvig, 

2002 cit  : Maenthaisong et al., 2007). Hasil penelitian Rohmawati (2008), pada 

konsentrasi 25% ekstrak etanol daun lidah buaya dengan gelling agent karbopol 

940 konsentrasi 1,50% dalam sediaan gel paling cepat menyembuhkan luka bakar, 

yaitu 16,40 hari pada punggung kelinci jantan New Zealand.  

Karbomer 934 adalah asam poliakrilik hidrofilik dimana gugus karboksinya 

menjadi mudah terionisasi setelah dinetralisasi, membentuk gel selama reaksi 

elektrostatik di antara perubahan rantai polimer (Flory, 1953 cit Lu and Jun, 1998). 

Pada penelitian Tambe et al. (2009), formulasi gel lidah buaya yang 

menggunakan variasi konsentrasi karbopol 934 pada konsentrasi (1%, 2% dan 3%) 

menunjukkan penampakan fisik yang berbeda dari masing-masing konsentrasi. 

Penampakan fisik yang paling baik dari basis karbopol 934 terletak pada 

konsentrasi 3%. Penelitian Kaur et al. (2010) pada sediaan gel minoxidil yang 

diformulasikan dengan variasi konsentrasi gelling agent karbopol 934 juga 

menunjukkan perbedaan sifat fisik dan pelepasan obat pada masing-masing 

konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa variasi konsentrasi gelling agent 

karbopol 934 dalam sediaan gel sangat berpengaruh terhadap kecepatan 

penyembuhan dan sifat fisik sediaan.  
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Penelitian As'adi (2009), juga menyimpulkan kelebihan basis karbopol 934 

dibandingkan dengan basis poloxamer pada sediaan gel ekstrak etanol buah 

pepaya mempunyai efek penyembuhan luka bakar paling cepat. Karbopol 934 

memiliki keefektifan yang tinggi dalam mengentalkan sediaan gel (Allen, 2002). 

 

 

F. Hipotesis 

Kenaikan konsentrasi gelling agent karbopol 934 dalam sediaan gel 

ekstrak lidah buaya (Aloe vera (L.) Webb) diduga berpengaruh terhadap sifat fisik 

sediaan gel yaitu daya lekat, daya sebar, viskositas, homogenitas dan pH, 

sehingga dapat mempengaruhi kecepatan efek penyembuhan luka bakar.


