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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam masyarakat luka bakar masih merupakan masalah yang berat,  

perawatan dan rehabilitasinya masih sukar dan memerlukan kekuatan dengan 

biaya yang cukup mahal, tenaga terampil dan tenaga yang terlatih. Cedera luka 

bakar terutama pada luka bakar yang dalam dan luas merupakan penyebab 

kematian (Effendi, 1999). Luka bakar juga merusak keindahan kulit sehingga 

membuat orang tidak percaya diri. Luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan atau 

kehilangan jaringan yang disebabkan karena kontak dengan sumber panas, 

misalnya : api, air panas, bahan kimia, listrik dan radiasi (Moenadjat, 2003). 

Penanganan dalam penyembuhan luka bakar antara lain mencegah infeksi 

dan memberi kesempatan sisa-sisa sel epitel untuk berproliferasi dan menutup 

permukaan luka (Syamsuhidayat dan Jong, 1997). Achasin merupakan suatu 

peptida antimikroba yang berfungsi dalam penutupan luka yang terkandung dalam 

lendir bekicot yang diproduksi oleh kelenjar di dinding bekicot, maupun zat getah 

bening yang mengalir dalam tubuh bekicot. Achasin bertindak sebagai reseptor 

pengikat protein (enzim) bakteri. Pada saat terjadi luka (infeksi), bakteri akan 

tumbuh, melakukan duplikasi kemudian membelah diri dengan cara membentuk 

septum dan memisah menjadi sel anak. Achasin akan mengikat protein (enzim) 

yang ada dan mengganggu aktvitas enzim tersebut untuk membentuk septum 

sehingga bakteri dicegah untuk memisah dan luka akan sembuh. 
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 Pada penelitian sebelumnya, sediaan gel lendir bekicot dengan Chitosan 

sebagai gelling agent dapat menyembuhkan luka bakar pada kelinci jantan. 

Perbandingan efek penyembuhan gel lendir bekicot dengan konsentrasi 9% 

memiliki efek penyembuhan luka bakar yang efektif dibandingkan dengan 

konsentrasi yang lain, hal ini dibuktikan dengan waktu penyembuhan yang lebih 

cepat selama 14 hari (Anonoim, 2008). 

Peneliti memilih menggunakan sediaan lender bekicot ini karena mudah 

dalam penggunaannya, daya sebarnya  pada  kulit baik, efek dingin yang 

ditimbulkan akibat  lambatnya  penguapan  air pada kulit, tidak menghambat 

fungsi fisiologis kulit khususnya respiratio sensibilis 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). Sediaan lendir bekicot ini juga 

menggunakan basis. Carbomer 934 merupakan basis yang sangat umum 

digunakan karena mempunyai sifat stabilitas dan kompatibilitas yang tinggi 

sedangkan ketoksikannya rendah. Carbomer 934 adalah asam poliakrilik 

hidrofilik dan gugus karboksinya menjadi mudah teronisasi setelah dinetralisasi, 

membentuk gel selama reaksi elektrostatik diantara perubahan rantai polimer (Lu 

and Jun, 1998). 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh carbomer 934 dalam formulasi sediaan lendir bekicot 

terhadap efek penyembuhan luka bakar pada kelinci jantan? 
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2. Bagaimana pengaruh konsentrasi dan viskositas carbomer 934 terhadap 

pelepasan zat aktif dalam sediaan lendir bekicot terhadap efek penyembuhan 

luka bakar pada kelinci jantan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh carbomer 934 dalam sediaan lendir bekicot dalam 

proses penyembuhan luka bakar pada kelinci jantan 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi dan viskositas carbomer 934 terhadap 

pelepasan zat aktif dalam sediaan lendir bekicot terhadap efek penyembuhan 

luka bakar pada kelinci jantan 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Bekicot 

a. Spesies Lain 

Nama lain bekicot didaerah yaitu : Escargot (Perancis). 

b. Ekologi Pertumbuhan 

Bekicot berasal dari Afrika Timur, tersebar keseluruh dunia dalam 

waktu relatif singkat karena berkembang biak secara cepat. Bekicot tersebar 

ke arah Timur sampai di Kepulauan Mauritius, India, Malaysia sampai 

akhirnya ke Indonesia. Bekicot sejak tahun 1993 telah ada di Jakarta, 

sumber lain menyatakan bahwa bekicot jenis Achatina fulica masuk ke 

Indonesia sejak tahun 1942. Sampai saat ini bekicot jenis Achatina fulica 

banyak terdapat di Pulau Jawa. 
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c. Khasiat 

Lendir bekicot yang diproduksi kelenjar di dinding bekicot maupun 

zat getah bening yang mengalir dalam tubuh bekicot mempunyai aktivitas 

pembasmi bakteri dan benda asing. Komponen tersebut juga berfungsi 

dalam penutupan luka bakar. 

d. Kandungan Kimia 

Lendir bekicot mengandung peptida antimikroba. 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. Achasin ditengarai berperan penting 

sebagai peptida antimikroba (Berniyanti, 2007). 

 Resistensi obat terhadap mikroorganisme patogen yang banyakterjadi 

sebagaiakibat antimikroba konvensional, menyebabkan peptida antimikroba 

merupakan kandidat yang muncul sebagai agen antibakteri baru terkait 

dengan spektrum antimikroba yang luas, toksisitas selektif tinggi dan 

kesulitan bagi bakteri untuk mengembangkan resistensi.  

2. Kulit 

a. Definisi kulit 

Kulit merupakan suatu organ besar yang terdiri dari lapisan epidermis, 

dermis dan jaringan subkutan. Kulit berfungsi sebagai  pelindung tubuh, 

mencegah masuknya mikroba (bakteri, virus, jamur) dan menjaga cairan 

tubuh. Lapisan terluar kulit adalah  stratum korneum  atau lapisan tanduk 
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yang terdiri dari sel -sel padat, dan mati . Sel mati mengandung keratin, 

yaitu protein fibrosa tidak larut yang membentuk barier terluar kulit. 

Keratin berfungsi untuk mengusir patogen dan mencegah kehilangan cairan 

tubuh (Effendi, 1999). Stratum korneum merupakan sawar kulit pokok 

terhadap kehilangan air. Lapisan sel mati berkeratin sangat hidrofil dan 

mengembang bila tercelup air, hal ini menjaga permukaan kulit tetap halus 

dan lentur. Hilangnya stratum korneum dapat menyebabkan penguapan 

(evaporasi), kekurangan komponen sel, dan penetrasi substansi asing. 

Terdapat  lapisan- lapisan  metabolik aktif dari epidermis yang 

terletak dibawah stratum korneum. Lapisan basal atau lapisan germinal 

terletak  diatas dermis. Sel-sel epidermis memulai gerakan mitotiknya 

menuju ke permukaan, sel–sel memipih dan menyusut kemudian mati 

secara perlahan-lahan karena kekurangan oksigen dan makanan  (Lachman 

et al., 1996). Kelenjar keringat dibagi atas jenis ekrin dan jenis apokrin. 

Kelenjar ekrin dipusatkan terutama ditelapak tangan dan telapak kaki. 

Fungsi utama kelenjar ini adalah untuk mengatur panas, misalnya dengan 

mensekresi larutan garam yang encer. Kelenjar apokrin terdapat di ketiak, 

daerah anogenital dan disekitar puting susu (Lachman et al., 1996). 

b. Absorbsi melalui Kulit 

Prinsip absorbsi obat melalui kulit adalah difusi pasif, yaitu proses 

dimana suatu substansi bergerak dari daerah suatu sistem ke daerah lain dan 

terjadi penurunan kadar gradien, tergantung pada karakteristik obat, 

kelarutannya dalam air dan koefisien partisi minyak atau airnya (Ansel, 
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1989). Absorbsi perkutan suatu obat pada umumnya disebabkan oleh 

penetrasi obat melalui stratum korneum yang terdiri dari 40 % protein 

(kreatin) dan 40 % air dengan lemak (trigliserida, asam lemak bebas, 

kolesterol dan asam folat). Stratum korneum sebagai jaringan kreatin akan 

berlaku sebagai membran buatan yang semipermeabel dan molekul obat 

penetrasi dengan cara difusi pasif  (Ansel, 1989). 

 Stratum korneum diduga merupakan sawar kulit pokok terhadap 

kehilangan air. Beberapa lapis dari sel kulit mati yang berkreatin sangat hidrofil 

dan banyak mengembang bila tercelup air. Hal ini menjaga permukaan kulit tetap 

halus dan lentur. Apabila air yang dikandung oleh stratum korneum hilang, kulit 

akan menjadi kering dan bersisik. 

 Persamaan kecepatan difusi menurut hukum Fick I (Martin, 1993): 

  )( 21 CC
Vxh

DxAxK
dt
dc

−=  

dt
dt  = kecepatan difusi obat persatuan waktu 

D = koefisien difusi (cm2/dt) 
A = luas permukaan membrane (cm2) 
K = koefisien partisi 
V = viskositas zat 
h = ketebalan membrane (cm) 
C1 =konsentrasi obat dalam sediaan (g/cm3) 
C2 = konsentrasi obat yang dilepaskan (g/cm3) 
 
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, semakin cepat difusi obat. 
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3. Koefisien difusi: semakin luas membran, koefisien difusi semakin 

besar, difusi obat akan semakin meningkat. 

4. Viskositas: semakin besar viskositas (konsistensi) suatu zat, koefisien 

difusi semakin besar dan difusi akan semakin lambat. 

5. Ketebalan membran: semakin tebal membran, difusi obat akan semakin 

lambat (Martin, 1993). 

 

3. Luka Bakar 

a. Batasan 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). Kulit dengan luka 

bakar akan mengalami kerusakan pada epidermis, dermis maupun jaringan 
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subkutan tergantung faktor penyebab dan lamanya kulit kontak dengan 

sumber panas. Dalamnya luka bakar mempengaruhi kerusakan atau 

gangguan integritas kulit dan kematian sel (Effendi, 1999). 

Faktor yang mempengaruhi beratnya luka bakar antara lain yaitu, 

keluasan luka bakar, kedalaman luka bakar, umur pasien, agen penyebab, 

fraktur atau luka yang menyertai, penyakit yang terdahulu (diabetes, 

jantung, ginjal), obesitas dan adanya trauma inhalasi (Effendi, 1999). 

Gambar 2.  Lokasi luka bakar dalam anatomi kulit (Effendi, 1999) 

 

b. Derajat Luka Bakar 

Kerusakan yang diakibatkan oleh karena tubuh terbakar bervariasi 

mulai dari ringan, yaitu rasa nyeri dan kulit berwarna merah sampai tubuh 

korban terbakar hangus. Berdasarkan kedalaman  luka bakar tersebut, luka 

bakar dibagi menjadi luka bakar derajat pertama, luka bakar derajat kedua 

dan luka bakar derajat ketiga (Idries, 1997). 

1) Luka Bakar Derajat I 
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Kerusakan terbatas pada bagian superfisial epidermis, kulit 

kering, memberikan efloresensi berupa eritema, tidak dijumpai bila  

gelembung berisi cairan), nyeri pada ujung saraf sensorik teriritasi, 

penyembuhan terjadi secara spontan dalam waktu 5-10 hari. 

Contohnya luka bakar akibat sengatan matahari  (Moenadjat, 2003). 

2) Luka Bakar Derajat II 

a) Luka Bakar Derajat II Dangkal (superficial) 

Kerusakan mengenai bagian superfisial dari dermis, 

apendises kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar 

sebasea masih utuh. Penyembuhan terjadi selama 10-14 hari. 

b) Luka Bakar Derajat II Dalam (deep) 

Kerusakan hampir mengenai semua bagian dermis, apendises 

kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea 

masih utuh. Penyembuhan terjadi lama tergantung apendises kulit 

yang tersisa. Biasanya dalam waktu kurang lebih satu bulan. 

c) Luka Bakar Derajat III 

Kerusakan meliputi seluruh ketebalan dermis dan lapisan 

yang lebih dalam, apendises kulit seperti folikel rambut, kelenjar 

keringat, kelenjar sebasea, tidak dijumpai bula  gelembung berisi 

cairan), kulit yang terbakar berwarna abu-abu dan pucat kering 

letaknya lebih rendah dibandingkan kulit sekitar akibat koagulasi 

protein pada lapis epidermis dan dermis (eskor), tidak nyeri, 

bahkan hilang sensasi karena ujung-ujung serabut saraf sensorik 
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mengalami kematian. Penyembuhan terjadi karena tidak ada proses 

epitelisasi spontan baik dari dasar luka, tepi luka maupun apendises 

luka (Moenadjat, 2003). 

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). Luka bakar akan 

mengalami kerusakan pada epidermis, dermis maupun jaringan subkutan 

tergantung faktor penyebab dan lamanya kulit kontak dengan sumber 

panas atau penyebabnya. Dalamnya luka bakar akan mempengaruhi 

kerusakan atau gangguan integritas kulit dan kematian sel (Effendi, 

1999).   

Luka bakar dapat mengakibatkan syok karena kaget dan kesakitan. 

Pembuluh kapiler yang terpejan suhu tinggi akan rusak dan 

mengakibatkan permeabilitas tinggi. Sel darah yang ada di dalamnya 

ikut rusak sehingga dapat terjadi anemia, meningkatnya permeabilitas 

menyebabkan udem, dan menimbulkan gelembung berisi cairan (bula) 

dengan membawa serta elektrolit sehingga volume cairan intravaskular 

berkurang. Sering terjadi kontaminasi pada luka bakar maka penanganan 

dengan antiseptik topikal dianjurkan (Syamsuhidayat dan Jong, 1997).  
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d. Penyembuhan Luka Bakar 

Proses penyembuhan luka bakar terbagi menjadi tiga fase, yaitu 

fase inflamasi, fase proliferasi dan fase penyudahan yang merupakan 

pembentukan kembali jaringan (Moenadjat, 2003). 

1) Fase inflamasi 

Fase inflamasi berlangsung sejak terjadinya luka sampai kira-kira 

hari kelima. Pembuluh darah yang terputus pada luka akan 

menyebabkan pendarahan dan tubuh akan berusaha untuk 

menghentikannya dengan vasokontriksi, pengerutan ujung pembuluh 

darah yang terputus dan reaksi hemostatis (Syamsuhidayat dan Jong, 

1997).  

Peradangan dimulai dengan pecahnya sel mast yang  

membebaskan kandungannya apabila terjadi cidera jaringan, pejanan 

toksin dan pengangkutan antigen antibodi sehingga terjadi vasodilatasi, 

peningkatan permeabilitas kapiler dan penarikan sel-sel darah putih 

dan trombosit ke daerah yang bersangkutan. Proses ini disebut 

degranulasi sel mast. Sel mast  adalah kantung yang berisi banyak 

granula dan banyak dijumpai diseluruh jaringan ikat longgar yang 

mengelilingi pembuluh darah (Elizabeth, 2000).  

Karakteristik lokal peradangan, yaitu rubor, kalor, tumor dan 

dolor. Rubor ialah kemerahan yang menyertai peradangan yang terjadi 

akibat peningkatan aliran darah ke daerah yang meradang. Kalor ialah 

panas yang menyertai peradangan, panas timbul akibat peningkatan 
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aliran darah. Tumor ialah pembengkakan daerah yang meradang yang 

terjadi akibat peningkatan permeabilitas kapiler sehingga protein-

protein plasma masuk ke ruang interstisium. Sedangkan dolor ialah  

nyeri peradangan, nyeri terjadi akibat peregangan saraf karena 

pembengkakan dan rangsangan ujung-ujung saraf oleh mediator-

mediator peradangan. Tujuan respon peradangan adalah untuk 

membawa sel-sel darah putih dan trombosit ke  jaringan dengan tujuan 

membatasi kerusakan dan mempercepat penyembuhan  (Elizabeth, 

2000).   

2) Fase proliferasi 

Fase proliferasi disebut juga fase fibroplasia karena yang 

menonjol adalah proses proliferasi fibroblast. Fase ini berlangsung 

diakhir fase inflamasi sampai kira-kira akhir minggu ketiga. Fase 

fibroplasia ini, luka dipenuhi radang, fibroplasia dan kalogen 

membentuk jaringan berwarna kemerahan dengan permukaan yang 

berbenjol halus yang disebut granulasi. Epitel tepi luka yang terdiri 

dari sel basal terlepas dari dasarnya dan berpendar mengisi permukaan 

luka. Tempatnya kemudian diisi oleh sel baru yang terbentuk dari 

proses mitosis  (Syamsuhidayat dan Jong, 1997).  

3) Fase penyudahan 

Fase penyudahan juga disebut fase maturasi. Fase ini terjadi 

proses pematangan yang terdiri dari penyerapan kembali jaringan yang 

berlebih, pengerutan sesuai dengan gaya gravitasi dan akhirnya 
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perupaan kembali jaringan yang baru terbentuk. Fase ini dapat 

berlangsung berbulan-bulan dan dinyatakan berakhir kalau semua 

tanda radang  sudah hilang. 

 Tubuh berusaha menormalkan kembali semua yang menjadi 

abnormal karena proses penyembuhan. Udem dan sel radang diserap, 

sel muda menjadi matang, kapiler baru menutup diserap kembali, 

kolagen yang berlebih diserap dan sisanya mengerut sesuai dangan 

regangan yang ada. Selama proses ini dihasilkan jaringan parut yang 

pucat, tipis, dan lemas serta mudah digerakkan dari dasar.Terlihat 

pengerutan maksimal pada luka. Pada akhir fase ini perupaan luka kulit 

mampu menahan regangan kira-kira 80% kemampuan kulit normal. 

Hal ini tercapai kira-kira 3-6 bulan setelah penyembuhan 

(Syamsuhidayat dan Jong, 1997).  

e. Gangguan Penyembuhan Luka Bakar 

Penyembuhan luka dapat terganggu oleh penyebab dari dalam 

tubuh sendiri (endogen) atau oleh penyebab dari luar tubuh (eksogen). 

Penyebab endogen terpenting adalah gangguan koagulasi yang disebut 

koagulopati (gangguan pembekuan darah) dan gangguan sistem imun. 

Gangguan pembekuan darah akan menghambat penyembuhan luka 

sebab hemostatis merupakan titik tolak dan dasar fase inflamasi. 

 Gangguan sistem imun akan menghambat dan mengubah reaksi tubuh 

terhadap luka, kematian jaringan, dan kontaminasi. Penyebab eksogen 

meliputi penyinaran sinar ionisasi yang akan mengganggu mitosis dan 
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merusak sel. Pemberian sitostatik, obat penekan reaksi imun, misalnya 

setelah transplantasi organ dan kortikosteroid akan mempengaruhi 

penyembuhan luka  (Syamsuhidayat dan Jong, 1997). 

f.  Terapi 

1) Luka Bakar Ringan 

Luka bakar ringan, pada prinsip penanganan utama adalah 

mendinginkan daerah yang terbakar dengan air, mencegah infeksi 

dan memberi kesempatan sisa-sisa sel epitel untuk berproliferasi dan 

menutup permukaan luka. Luka dapat dirawat secara tertutup atau 

terbuka (Syamsuhidayat dan Jong, 1997) 

2) Luka Bakar Berat 

Luka bakar berat, selain penanganan umum seperti pada luka 

bakar ringan, bila perlu dilakukan resusitasi segera bila penderita 

menunjukkan gejala syok (Syamsuhidayat dan Jong, 1997). 

Perawatan lokal adalah mengolesi luka dengan antiseptik dan 

membiarkannya terbuka untuk perawatan terbuka, menutupnya 

dengan pembalut steril untuk perawatan tertutup. Dapat diberikan 

pencegahan tetanus berupa anti tetanus serum (ATS) dan atau 

toksoid. Analgesik diberikan bila penderita kesakitan 

(Syamsuhidayat dan Jong, 1997). 
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E. Landasan Teori 

Carbomer 934  (karbopol) sangat umum digunakan sebagai basis pada 

produk kosmetik dan obat, hal ini dikarenakan sifat stabilitas dan 

kompatibilitasnya tinggi, sedangkan ketoksikannya rendah (Lu and Jun, 1998). 

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa sediaan gel lendir bekicot konsentrasi 

9% dengan Chitosan sebagai gelling agent dapat menyembuhkan luka bakar 

dengan waktu penyembuhan selama 14 hari (Anonim, 2008). Lendir bekicot 

mengandung peptida antimikroba. 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. Achasin 

ditengarai berperan penting sebagai peptida antimikroba (Berniyanti, 2007). 

 

F. Hipotesis 

Sediaan lendir bekicot (Achatina fulica) dengan Carbomer 934 sebagai basis 

dapat menyembuhkan luka bakar pada kelinci jantan. Carbomer 934 mempercepat 

penyembuhan luka bakar pada kelinci jantan, kenaikan konsentrasi dan viskositas 

carbomer 934 memperlambat penyembuhan luka bakar karena koefisien difusi 

semakin besar dan difusi semakin lambat. 

 

 

 

 


