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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Luka bakar adalah bentuk kerusakan jaringan yang disebabkan kontak 

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

bakar dapat terjadi pada kulit, selaput lendir, saluran pernafasan dan saluran 

cerna.Gejalanya berupa sakit, bengkak, merah, melepuh karena permeabilitas 

pembuluh darah meningkat (Moenadjat, 2001). Luka bakar pada awalnya adalah 

steril, namun kemudian dapat terjadi kolonisasi bakteri yang berasal dari bakteri 

komensal kulit. Bila pencucian luka atau debridement tidak dilakukan dengan 

adekuat, maka kolonisasi bakteri dapat bersifat invasif berupa penetrasi lebih 

dalam ke jaringan dan masuk ke dalam sistemik sehingga menyebabkan 

bakteremia. Timbul infeksi luka pada penderita luka bakar merupakan salah satu 

penyebab utama terjadinya Systemic Inflamatory Response Syndrome (SIRS), 

sepsis, syok septik, Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS) dan Multiple 

Organ Failure (MOF), terutama pada penderita dengan luka bakar yang luas dan 

dalam (Damayanti dan Saputro, 2011) 

Tumbuhan cocor bebek (Kalanchoe pinnata L.) kaya alkaloid, triterpen, 

glikosida, flavonoid, steroid dan lipid. Daunnya mengandung zat kimia yang 

disebut bufadienolides dan biasanya digunakan sebagai obat luka bakar (Joseph,et. 

al., 2011). Dalam penyebarannya tanaman cocor bebek ini banyak terdapa di 

daerah beriklin teropis seperti asia, Australia, Selansia baru, India barat, 

Makaronesia, Maskarenes, Galapagos, Melanesia, Polinesia, dan Hawai. Di 

Brasil, cocor bebek digunakan sebagai tanaman obat untuk obat luka bakar, bisul 

(Majaz,et. al., 2011). 

Bentuk sediaan yang dipilih dalam penelitian ini adalah krim tipe M/A 

karena sediaan krim tipe M/A memiliki daya menyebar yang lebih baik daripada 

krim tipe A/M (Voigt, 1984). Sediaan krim yang bagus adalah dapat menyebar 
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dengan mudah di tempat aksi tanpa penggunaan tekanan. Semakin besar 

penyebarannya maka absorbsi obat akan menjadi semakin maksimal (Ansel, 

2005). Sediaan krim dengan penambahan cera alba pada krim tipe A/M dapat 

menyebabkan krim menjadi lebih keras sehingga viskositasnya semakin tinggi. 

Pada krim tipe M/A adanya asam stearat dapat menyebabkan krim menjadi lebih 

lunak sehingga viskositasnya semakin rendah (Joenoes, 2001). Jenis basis yang 

mempunyai viskositas tinggi akan menyebabkan koefisien difusi suatu obat dalam 

basis menjadi rendah, sehingga pelepasan obat dari basis akan kecil (Lachman, et. 

al., 1989). Sediaan krim tipe M/A banyak digunakan karena memiliki banyak 

keuntungan dibanding bentuk sediaan yang lain, diantaranya mudah dicuci, tidak 

meninggalkan bekas pada kulit, lembut, serta menimbulkan rasa nyaman dan 

dingin setelah air menguap pada daerah yang digunakan (Lachman, et. al., 1986).  

Daun cocor bebek mengandung asam tatrat dan asam malat (Sudarsono, 

et.al., 2002), asam tatrat dan asam malat menyebabkan iritasi pada kulit (Agrovin, 

2015). Penelitian Irsan, et. al. (2013) melakukan uji iritasi krim antioksidan  

ekstrak biji lengkeng (Euphoria longana Stend)  pada kulit kelinci (Oryctolagus 

cuniculusdari), pada hasil penelitian menunjukkan bahwa formula krim dan basis 

krim tanpa ekstrak hasil menunjukkan sedikit mengiritasi pada kulit, sedangkan 

pemberian ekstrak biji lengkeng saja yang mengandung asam tatrat dan asam 

malat  menunjukkan tingkat iritasi ringan terhadap kulit, pada penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan ekstrak dalam formula krim lebih baik dari 

pada penggunaan ekstrak saja pada kulit (Irsan, et. al., 2013). 

Ekstrak daun cocor bebek dalam sediaan gel memiliki aktivitas terhadap 

luka bakar pada kelinci, sehingga memberi efek penyembuhan  pada luka  bakar 

(Hasyim, et. al., 2012), oleh karena itu perlunya dilakukan formulasi ekstrak 

etanol daun cocor bebek dalam sediaan krim untuk mengetahui aktivitas ekstrak 

etanol daun cocor bebek terhadap penyembuhan luka bakar sampai luka kering 

dan tertutup semua oleh jaringan baru (sembuh). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1.  Apakah ekstrak etanol daun cocor bebek (Kalanchoe pinnata L.) dalam 

sediaan krim memiliki aktivitas terhadap penyembuhan luka bakar pada kelinci ? 

2.   Bagaimana pengaruh konsentrasi ekstrak etanol daun cocor bebek 

(Kalanchoe pinnata L.) dalam sediaan krim terhadap tingkat efektifitas 

penyembuhan luka bakar pada kelinci ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui aktivitas sediaan krim ekstrak etanol daun cocor bebek 

(Kalanchoe pinnata L.) terhadap penyembuhan luka bakar pada kelinci. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak etanol daun cocor bebek 

(Kalanchoe pinnata L.) dalam sediaan krim terhadap tingkat efektifitas 

penyembuhan luka bakar pada kelinci. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Cocor bebek 

Cocor bebek dalam bahasa Latin dikenal dengan nama Kalanchoe 

pinnata L., cocor bebek diklasifikasi sebagai berikut, kingdom Plantae, 

subkingdom Tracheobionta, super division Spematophyta, division 

Magnoliophyta, class Magnoliopsida, order Saxifragales, family Crassulaceae, 

genus Kalanchoe, section Bryophyllum, species Kalanchoe. pinnataL. (Majaz, et. 

al., 2011). 

Khasiat dan kegunaan tumbuhan cocor bebek ini digunakan sebagai salah 

satu tumbuhan obat yang digunakan dalam pengobatan terhadap infeksi, rematik, 

batuk, demam dan radang (Hutapea, 1994). Di Brasil, cocor bebek digunakan 
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sebagai tanaman obat untuk obat luka, bisul, radang sendi (Costa, et. al., 1994). 

Tanaman cocor bebek termasuk tanaman sukulen (mengandung air) yang berasal 

dari Madagaskar. Tanaman ini terkenal dikarenakan cara reproduksinya melalui 

tunas daun (tunas adventif). Cocor bebek kaya akan kandungan alkaloid, 

triterpenes, glikosida, flavonoid, steroid dan lipid. Sedangkan pada daunnya 

terkandung senyawa kimia yang disebut bufadienolides. Senyawa bufadienolides 

pada cocor bebek memiliki potensi untuk digunakan sebagai antibakteri, 

antitumor, pencegah kanker, dan insektisida (Joseph, et. al., 2011). Tanaman 

cocor bebek di Brasil juga digunakan sebagai tanaman obat untuk obat luka bakar, 

bisul (Majaz, et. al., 2011) 

 

2. Luka bakar 

Luka bakar adalah rusak atau hilangnya jaringan yang disebabkan kontak 

dengan sumber panas. Hal-hal yang dapat menyebabkan luka bakar antara lain 

kobaran api di tubuh (flame), jilatan api ketubuh (flash), terkena air panas (scald), 

tersentuh benda panas (kontak panas), akibat sengatan listrik, akibat bahan-bahan 

kimia, serta sengatan matahari (sunburn) (Moenadjat, 2001). 

Luka bakar pada tubuh terjadi karena kondisi panas langsung atau radiasi 

elektromagnetik.Sel-sel dapat menahan temperatur sampai 44
0
C tanpa kerusakan 

bermakna, kecepatan kerusakan jaringan berlipat ganda untuk tiap derajat 

kenaikan temperatur.Saraf dan pembuluh darah merupakan struktur yang kurang 

tahan dengan konduksi panas.Kerusakan pembuluh darah ini mengakibatkan 

cairan intravaskuler keluar dari lumen pembuluh darah, dalam hal ini bukan hanya 

cairan tetapi 12 protein plasma dan elektrolit. Pada luka bakar ekstensif  dengan 

perubahan permeabilitas yang hampir menyeluruh, penimbunan jaringan masif di 

intersitial menyebabkan kondisi hipovolemik. Volume cairan intravaskuler 

mengalami defisit, timbul ketidakmampuan mengadakan proses transportasi ke 

jaringan, kondisi ini dikenal dengan syok (Moenadjat, 2001). 
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3. Sediaan krim 

Krim didefisinikan sebagai cairan kental atau emulsi setengah padat baik 

tipe air dalam minyak atau minyak dalam air.Krim biasanya digunakan sebagai 

emolien atau pemakaian obat pada kulit (Ansel, 1989).Krim adalah bentuk sediaan 

setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi 

dalam bahan dasar yang sesuai (Depkes, 1995). 

Ada beberapa tipe krim seperti emulsi air dalam minyak (A/M) dan emulsi 

minyak dalam air (M/A). Sebagai pengemulsi, dapat digunakan surfaktan anionik, 

kationik, dan nonionik.Untuk tipe A/M gunakan sabun monovalen, tween, natrium 

laurel sulfat, emulgidum dan lain-lain.Krim tipe M/A mudah dicuci.Untuk 

penstabilan krim ditambahkan zat antioksidant dan zat pengawet (Anief, 1999). 

Jika tetesan-tetesan minyak didispersikan dalam fase air, fase kontinyu, maka 

disebut minyak dalam air (M/A) (Lachman,et. al., 1989) 

Kualitas krim yang baik adalah krim yang mempunyai sifat stabil, lunak, 

mudah dipakai, dan terdistribusi merata. Krim yang stabil selama masih dipakai 

mengobati, maka  harus bebas dari inkompatabilitas, stabil pada suhu kamar dan 

kelembaban yang ada dalam kamar. Lunak yaitu semua zat dalam keadaan halus 

dan seluruh produk menjadi lunak dan homogen, sebab krim digunakan untuk kulit 

yang teriritasi. Mudah dipakai, umumnya krim tipe emulsi adalah yang paling 

mudah dipakai dan dihilangkan dari kulit. Krim yang trerdistribusi merata yaitu 

obat harus terdispersi merata melalui dasar krim padat atau cair pada pengobatan 

(Anief, 1994). 

 

E. Landasan Teori 

Penelitian Hasyim et. al. (2012) menunjukkan bahwa ekstrak daun cocor 

bebek dalam sediaan gel dapat memberikan efek terhadap penyembuhan luka 

bakar.Raina (2011) mengatakan bahwa selama ini cocor bebek berkhasiat obat, 

seperti luka berdarah, terbakar dan tersiram air panas. Penelitian dari Hasyim et. 

al. (2012) membuktikan  ekstrak daun cocor bebek mempunyai aktivitas terhadap 

luka bakar  masih ada setelah diformulasikan ke dalam  sediaan gel dengan 
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konsentrasi ekstrak etanol daun cocor bebek 2,5%, 5%, dan 10%, konsentrasi 

yang paling efektif terhadap luka bakar pada penelitian ini adalah ekstrak etanol 

daun cocor bebek 2,5%. Ekstrak etanol daun cocor bebek diformulasikan dalam 

sediaan krimtipe M/A karena ada beberapa keuntungan dari sediaan krim 

dibandingkan dengan sediaan lain, diantaranya mudah dicuci, tidak meninggalkan 

bekas pada kulit, lembut, serta menimbulkan rasa nyaman dan dingin setelah air 

menguap pada daerah yang digunakan (Lachman, et. al., 1986). Diharapkan 

setelah diformulasikan dengan  beberapa senyawa kimia yang mengandung dalam 

ekstrak daun cocor bebek seperti alkaloid, triterpenes, glikosida, flavonoid, steroid 

dan lipid, dan pada daunnya terkandung bufadienolides yang mempunyai khasiat 

sebagai antibakteri, dapat memberi efektifitas penyembuhan luka bakar sampai 

luka tertutup dengan jaringan baru pada kelinci, dan pada konsentrasi ekstrak 

etanol daun cocor bebek 2,5% memberi efektifitas penyembuhan luka bakar yang 

paling tinggi terhadap penyembuhan luka bakar sehingga luka bakar cepat 

sembuh. 

 

 

F. Hipotesis 

Pemberian sediaan krim ekstrak etanol daun cocor bebek dengan 

konsentrasi 2,5%, 5%, 10% memberikan efek terhadap penyembuhan luka bakar 

sampai luka tertutup dengan jaringan baru pada kelinci. Semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak etanol daun cocor bebek diharapkan memberi efektivitas yang 

semakin tinggi terhadap penyembuhan luka bakarpada kelinci, karena lebih 

banyak mengandung zat aktif yaitu ekstrak etanol daun cocor bebek. 

 


