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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Jenis luka diantaranya adalah luka bakar, yang merupakan suatu bentuk 

kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan adanya kontak dengan sumber 

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

bakar diklasifikasikan berdasarkan kedalaman dan luas daerah yang terbakar 

(Elizabeth, 1997). Kulit dengan luka bakar akan mengalami kerusakan pada 

epidermis, dermis maupun jaringan subkutan tergantung faktor penyebab dan 

lamanya kulit kontak dengan sumber panas atau penyebabnya. Kedalaman luka bakar 

ditentukan oleh tingginya suhu dan lamanya pejanan pada kulit (Syamsuhidayat dan 

Jong, 1997). 

  Buah pepaya sering digunakan di Gambia (The Royal Victoria Hospital), 

Banjul (The Pediatric Unit) untuk penanganan luka bakar, karena memiliki toleransi 

yang baik untuk anak, murah dan mudah diterima secara luas, buah pepaya yang 

dilembutkan dan diberikan setiap hari untuk infeksi. Buah pepaya efektif mencegah 

nekrotik infeksi luka bakar, pengerasan permukaan luka dan penebalan kulit 

(Soedibyo, 1998). Khemopapain dan papain aktivitasnya sebagai enzim proteolitik 

dan sebagai antimikroba (Starley et al., 1999).  Selain untuk dikonsumsi buah pepaya 

juga dapat digunakan sebagai obat luka bakar (Wijayakusuma dan Dalimartha, 

1997). 

 Pada penelitian sebelumnya hasil uji efek penyembuhan salep ekstrak buah 

pepaya menunjukkan bahwa sediaan salep tersebut mampu menyembuhkan luka 
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bakar. Perbandingan efek penyembuhan salep ekstrak buah pepaya dengan 

konsentrasi 5% memiliki efek penyembuhan luka bakar yang efektif dibandingkan 

dengan konsentrasi yang lebih rendah, dibuktikan dari waktu penyembuhan yang 

lebih cepat selama 12 hari (Fitriawati, 2005). 

 Selain salep sediaan farmasi yang lebih menguntungkan untuk sediaan luka 

bakar adalah gel, karena kandungan airnya bersifat mendinginkan, sehingga 

diharapkan dapat membantu proses penyembuhan luka. Basis gel dapat dibedakan 

gel hidrofobik dan hidrofilik (Ansel, 2005). Penelitian ini digunakan basis hidrofilik, 

keuntungan dari penggunaan basis ini bersifat mudah dicuci dengan air dan tidak 

berlemak sehingga memberikan efek kosmetik yang lebih nyaman pada 

penggunanya. 

 Karbomer dan Poloxamer adalah basis gel yang umum digunakan pada produk 

kosmetika dan obat karena sifat stabilitas dan kompatibilitasnya tinggi sedangkan 

toksisitasnya rendah (Flory, 1953 cit Lu dan Jun, 1998). Basis gel yang bersifat 

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

dicuci dengan air dan memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang berambut 

dan pelepasan obatnyapun baik (Voigt, 1984). 

Basis harus mudah melepaskan bahan obatnya bila gel digunakan pada kulit 

agar obat mudah diserap melalui kulit (Lachman dkk, 1994). Dengan 

membandingkan kedua macam basis hidrofilik tersebut diharapkan dapat diketahui 

basis paling baik yang digunakan untuk sediaan gel ekstrak etanol buah pepaya 

sebagai penyembuh luka bakar.  
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B.  PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu : 

a. Apakah gel ekstrak etanol buah pepaya dapat digunakan sebagai obat luka 

bakar? 

b. Basis gel manakah yang paling efektif terhadap penyembuhan luka bakar? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui khasiat gel ekstrak etanol buah 

pepaya sebagai obat luka bakar dan untuk mengetahui basis gel yang paling efektif 

untuk sediaan luka bakar ekstrak etanol buah pepaya. 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tanaman Pepaya (Carica papaya) 

a. Sistematika Tanaman Pepaya 

 Kedudukan tanaman pepaya dalam taksonomi menurut (Hutapea, 1991). : 

Devisio : Spermatophyta 

Subdevisio : Angiospermae 

Klassis  : Dicotyledonae 

Ordo    : Caricales 

Familia : Caricaceae 

Genus  : Carica 

Spesies : Carica papaya   
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b.  Nama Lain 

 Pepaya disebut juga gedang (Sunda), kates (Jawa), peute, betik, ralempaya, 

punti kayu (Sumatra), pisang malaka, bandas, manjan, (Kalimantan), kala jawa, 

Kampaya  (Nusa Tenggara) serta kapalaya kaliki dan uti jawa (Sulawesi). 

 Selain nama daerah pepaya juga mempunyai nama asing yaitu  papaw tree, 

papaya, papayer, melonenbaum, fan mu gua (Muhlisah, 2001). 

b. Ekologi dan Penyebaran 

 Pepaya berasal dari negara Amerika Tengah. Tanaman pepaya tumbuh di 

daratan rendah hingga ketinggian 1000 m di atas permukaan laut, tumbuh subur di 

tanah yang kaya bahan organik dan tidak menyukai tempat tergenang, Syarat pepaya 

tumbuh adalah di daerah tropis dengan suhu udara 22°C – 26°C, kelembaban sedang 

sampai tinggi (Muhlisah, 2001).  

c. Morfologi tanaman 

 Pohon pepaya biasanya tidak bercabang, batang bulat berongga, tidak berkayu, 

terdapat benjolan bekas tangkai daun yang sudah rontok. Daun terkumpul di ujung 

batang, berbagi menjari. Buah berbentuk bulat hingga memanjang tergantung 

jenisnya, buah muda berwarna hijau dan buah tua berwarna kekuningan atau jingga, 

berongga besar di tengahnya, tangkai buah pendek, hidupnya tidak lebih dari 8 

tahun. Biji berwarna hitam diselimuti lapisan tipis (Muhlisah, 2001). 

d. Kandungan kimia 

 Buah papaya muda mengandung ß-karoten, D-galaktosa, L-arabinosa, papain, 

papayotimin papain, serta vitokinase (Wijayakusuma dan Dalimartha, 1997). Bijinya 

mengandung glukosida, casirin dan karpain, sedangkan getahnya mengandung 

papain, kemokupain, lisosim, lipase, glulamin dan siklotransferase (Muhlisah, 2001). 
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e. Khasiat Tanaman 

 Akar pepaya berguna untuk obat cacing, batu ginjal, kandung kemih dan nyeri 

sendi. Daun berguna sebagai obat malaria, kejang perut, beri-beri dan demam. Biji 

pepaya untuk obat cacing. Bunganya berkhasiat untuk meningkatkan nafsu makan, 

membersihkan darah dan obat sakit kuning. Buah pepaya muda berguna untuk 

melancarkan ASI (Air Susu Ibu), cacingan, jerawat dan sembelit, sedangkan Buah 

pepaya matang menghindari penyakit rabun ayam, melawan infeksi dan mencegah 

sariawan (Liessuprapti, 2005). 

 Getah buah pepaya muda berkhasiat sebagai obat luka bakar, jerawat, kutil 

eksim (Soedibyo, 1998). Cara penggunaannya masih sangat sederhana yaitu buah 

pepaya muda diiris untuk diambil getahnya dan dioleskan pada kulit yang terbakar 

(Gunawan dan Santosa, 2000).  

2. Ekstrak Simplisia 

a. Simplisia 

 Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun kecuali pengeringan, misalnya simplisia nabati yaitu 

simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat (isi yang spontan 

keluar dari tanaman atau isi sel) yang dikeluarkan dari selnya dengan cara tertentu 

dan belum berupa zat kimia murni (Anonim, 1979). 

b. Ekstrak 

 Ekstrak adalah sediaan yang berupa kering, kental dan cair, dibuat dengan 

menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai yaitu maserasi, 

perkolasi, atau penyeduhan dengan air mendidih. Ekstrak cair adalah sediaan dari 
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simplisia nabati yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet 

(Anonim, 1979). 

c. Ekstraksi  

 Ekstraksi atau penyarian merupakan pemindahan massa zat aktif yang semula 

berada dalam sel, ditarik oleh cairan penyari tertentu sehingga terjadi zat aktif dalam 

cairan penyari (Anonim, 1986). Ekstraksi yang menggunakan pelarut ada dua macam 

cara yaitu dingin dan panas (Anonim, 2000). Ekstraksi yang digunakan cara dingin 

yaitu maserasi dan perkolasi. Metode penyarian yang digunakan tergantung pada 

wujud dan kandungan zat dari bahan yang akan disari (Harborne, 1973). 

1) Maserasi 

 Maserasi berasal dari bahasa latin macerare yang artinya merendam (Ansel, 

2005). Maserasi adalah proses pengekstraksi simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan pada temperatur ruangan (kamar) (Anonim, 2000). 

 Maserasi dilakukan dengan merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari 

yang akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung 

zat aktif. Adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan 

di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa ini berulang 

sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar 

sel (Anonim, 1986). 

Maserasi dilakukan dengan cara: 10 bagian simplisia dengan derajat halus 

tertentu dimasukan dalam bejana, kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan 

penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya. Setelah 5 hari 

diserkai dan ampas diperas. Keuntungan penyarian dengan maserasi adalah: 

pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana (Anonim, 1986). 
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2) Perkolasi 

 Perkolasi adalah metode ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna yang dilakukan pada temperatur kamar (ruangan). Tahap dalam proses 

perkolasi yaitu penetesan terus menerus sampai diperoleh ekstrak 1-5 kali bahan 

awal (Anonim, 2000). 

 Metode ekstraksi dengan cara panas seperti refluks, Soxhlet, Digesti, Infus dan 

Dekok. Refluks adalah metode ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik 

didihnya, selama waktu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik (Anonim, 2000). 

 Soxhletasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam 

penyarian untuk mendapatkan ekstrak, pada proses ini sampel yang akan dicari 

dimasukkan pada alat penyari soxhlet, kemudian dielusi dengan pelarut yang cocok, 

sehingga akan terjadi dua sirkulasi dalam waktu 30 menit. Adanya pemanasan 

menyebabkan pelarut menguap ke atas, kemudian pendingin udara akan 

mengembunkan menjadi tetesan yang akan terkumpul kembali dan bila akan 

melewati batas lubang pipa samping soxhlet akan terjadi sirkulasi. Sirkulasi yang 

berulang akan menghasilkan penyarian yang baik (Harborne, 1973). 

d. Larutan penyari 

 Sistem pelarut yang digunakan dalam ekstraksi, dipilih berdasarkan 

kemampuannya dalam melarutkan jumlah yang maksimal dari zat aktif dan 

seminimum mungkin bagi unsur yang tidak diinginkan (Anief, 1987). Larutan 

penyari yang baik harus memenuhi kriteria: murah, mudah diperoleh, stabil secara 

fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, 
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selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki dan tidak 

mempengaruhi zat aktif. Air sebagai cairan penyari kurang menguntungkan karena 

zat lain yang mengganggu proses pembuatan sari seperti gom, pati, protein, lemak, 

enzim, dan lendir akan ikut tersari (Anonim, 1986). 

 Etanol dapat melarutkan alkaloid basa, minyak menguap, glikosida, kurkumin, 

kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar, dan klorofil. Etanol digunakan 

sebagai penyari karena lebih selektif, kapang dan kuman sulit tumbuh dalam etanol, 

tidak beracun, netral, absorbsinya baik, panas untuk pemekatan sedikit, dan mudah 

bercampur dengan air (Anonim, 1986). Keuntungan lainnya adalah sifatnya yang 

mampu mengendapkan albumin dan menghambat kerja enzim. Etanol 70% efektif 

dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal, bahan pengatur hanya sedikit 

turut dalam cairan pengekstraksi (Voigt, 1984). 

3. Gel dan Sifat Fisika Kimianya 

a. 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 (Ansel, 2005). Gel umumnya merupakan suatu 

sediaan semipadat yang jernih dan tembus cahaya yang mengandung zat-zat aktif 

dalam keadaan terlarut, umumnya sediaan tersebut berfungsi sebagai pembawa pada 

obat-obat topikal, sebagai pelunak kulit, atau sebagai pembalut pelindung atau 

pembalut penyumbat (oklusif) (Lachman dkk, 1994).  

  Penggunaan gelling agent  dalam formula perlu dipertimbangkan yaitu tahan 

selama penyimpanan dan tekanan tube selama pemakaian topikal. Beberapa gel 
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terutama polisakarida alami, peka terhadap penurunan derajat mikrobial penambahan 

bahan pengawet perlu untuk mencegah kontaminasi dan hilangnya karakter gel 

dalam kaitannya dengan mikrobial (Lieberman et al., 1996). 

b. Dasar Gel 

 Berdasarkan sifat karakteristik cairan, gel dapat dibedakan menjadi hidrofobik 

dan hidrofilik (Ansel, 2005).  

1) Dasar gel hidrofobik 

Gel hidrofobik apabila ditambahkan ke dalam fase pendispersi hanya sedikit 

sekali interaksi antara kedua fase tersebut. Dasar gel hidrofobik umumnya terdiri dari 

partikel-partikel anorganik. Basis hidrofobik menyebar secara tidak spontan, tetapi 

harus dirangsang dengan prosedur yang khusus (Ansel, 2005). 

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. Sistem koloid hidrofilik biasanya lebih mudah 

untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih tinggi (Ansel, 2005). Gel hidrofilik 

umumnya mengandung komponen bahan pembengkak, air, bahan pengikat dan 

bahan pengawet (Voigt, 1984). 

Bahan pengikat 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 bahan 

pengikat dapat digunakan gliserol, sorbitol, etilen glikol dan propilen glikol dalam 

konsentrasi 10-20% (Voigt, 1984). 
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Tingginya kandungan air dalam sediaan ini kemungkinan dapat menyebabkan 

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, khusus untuk basis ini sangat cocok 

pemakaiannya dengan metil dan propil paraben yang umumnya disatukan dalam 

bentuk larutan pengawet. Untuk menghindari pengeringan upaya lain yang 

diperlukan adalah perlindungan terhadap penguapan seperti pengisian ke dalam 

botol, meskipun telah tertutup baik tetap tidak menjamin perlindungan yang 

memuaskan. Oleh karena itu untuk menyimpannya lebih baik menggunakan tube 

(Voigt, 1984). 

Keuntungan gel hidrofilik yaitu : 

a) Daya sebarnya pada kulit baik. 

b) Efek dingin yang ditimbulkan akibat lambatnya penguapan air pada kulit. 

c) Tidak menghambat fungsi fisiologis kulit, khususnya respiration sensibilis, oleh 

karena tidak melapisi permukaan kulit secara kedap dan tidak menghambat pori-

pori kulit. 

d) Mudah dicuci dengan air memungkinkan pemakaiannya pada bagian tubuh yang 

berambut. 

e) Tampak putih dan bersifat lembut (dengan pengecualian krim dan stearat). 

f) Pelepasan obatnya baik (Ansel, 2005). 

3) Pemerian basis Karbomer dan Poloxamer 

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

tragakan, karbomer, polimer sintetik (Voigt, 1984). Karbomer dan poloxamer sangat 



11 

umum digunakan pada produk kosmetika dan obat, karena sifat stabilitas dan 

kompatibilitasnya tinggi sedangkan toksisitasnya rendah. Karbomer dan poloxamer 

merupakan polimer sintetik sebagai pembentuk gel yang bersifat sangat higroskopis 

(Sulaiman dan Kuswahyuning, 2008).  

 Karbomer 934 adalah asam poliakrilik hidrofilik dan 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, etanol dan gliserin. Konsentrasi 

lazim karbomer sebagai gelling agent yaitu dengan 0,5-2% (Rowe et al., 2006). 

Menurut hasil penelitian Lu and Jun (1998), karbomer konsentrasi 2% memiliki nilai 

difusi paling besar. 

Karbomer merupakan basis gel yang pembentukan gelnya tergantung pada pH 

(Allen, 2002). Ionisasi gugus karboksil dalam molekul karbomer pada pH 7 

menghasilkan rantai polimer tak bergulung dan membentuk gel yang kaku, yang 

dapat mempengaruhi difusi obat dalam matriks polimer. Nilai difusi yang tinggi 

terjadi pada pH 5,1 akibat dari penggulungan yang tidak selesai pada rantai polimer 

sehingga menghasilkan jumlah air bebas yang meningkat dan kemudian meluas ke 

saluran air dalam gel (Lu and Jun, 1998). Penambahan alkohol dapat menurunkan 

viskositas dan kejernihan dari gel karbomer. Pengatasannya adalah dengan 

menambahkan sedikit konsentrasi trietanolamin dan biasanya akan merubah pH gel 

tersebut (Allen, 2002). 
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Pembuatan gelnya yaitu dengan menambahkan sejumlah serbuk karbomer 

perlahan ke dalam air dengan diaduk secara konstan dengan batang pengaduk. 

Setelah itu campuran disimpan pada temperatur ruangan selama 24 jam, sejumlah 

kecil trietalonamin 0,5% b/b ditambahkan dan dicampur sampai terbentuk gel (Barry 

and Meyer, 1979 cit Lu and Jun, 1998). 

Poloxamer 407 (PF-127) merupakan basis yang pembentukan gelnya 

bergantung pada suhu. Senyawa ini membentuk gugus ampifilik setelah hidrasi. 

Gugus polarnya sangat kuat berikatan dengan air, sementara gugus yang lain kluster 

hidrofobik. Partisi obat antara kedua segmen jaringan polimer diketahui 

mempengaruhi difusi dan pelepasan obat dari gel poloxamer 407 (Chen-Chow and 

Frank, 1981; Suh and Jun, 1996 cit Lu and Jun, 1998). Sifat fisik dari poloxamer 

yaitu berbentuk granul putih, tak berbau, hambar, memiliki berat jenis 1,76-2,08 

g/cm³ dan titik lebur pada 52-57º serta dapat larut dalam air, etanol dan propan-2-ol. 

Konsentrasi lazim poloxamer 407 sebagai gelling agent yaitu 15-50% (Rowe et al., 

2006). Poloxamer 407 konsentrasi 25% memiliki nilai difusi paling besar (Lu and  

Jun, 1998). 

 Pembuatan gelnya yaitu sejumlah serbuk poloxamer 407 ditimbang dan 

ditambahkan ke dalam air dingin dengan tetap diaduk dengan batang pengaduk. 

Campuran disimpan pada 4°C selama 24 jam dan berubah menjadi cairan jernih. 

Nilai pH yang diinginkan dapat dicapai dengan menambah sejumlah kecil sodium 

hidroksida 2 M atau asam fosfor 2 M ke dalam larutan poloxamer dingin. Gel 

terbentuk ketika larutan poloxamer dibiarkan pada temperatur ruangan selama lebih 

dari 30 menit. Poloxamer adalah surfaktan nonionik sehingga difusi obat yang polar 

kurang dipengaruhi oleh pH (Schmolka, 1972 cit Lu and  Jun, 1998). 
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c.  Absorbsi Obat Melalui Kulit 

Absorbsi perkutan suatu obat pada umumnya disebabkan oleh penetrasi obat 

melalui stratum korneum yang 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 aimya. Bahan 

minyak dan air merupakan bahan yang baik untuk difusi melalui stratum korneum 

seperti juga melalui epidermis dan lapisan-lapisan kulit (Ansel, 2005). 

4. Kulit 

a. Anatomi kulit 

 Kulit merupakan pembungkus yang elastik yang melindungi tubuh dari 

pengaruh lingkungan. Kulit juga merupakan alat tubuh yang terberat dan terluas, 

yaitu 15 % dari berat tubuh dan 1,50-1,75 m
2
. Rata-rata tebal kulit adalah 1-2 mm. 

(Harahap, 2000). 

 Kulit secara garis besar tersusun atas tiga lapisan utama yaitu : 

1) Lapisan epidermis 

 Epidermis merupakan lapisan terluar dari tubuh manusia yang tersusun dari 

epitel gepeng (scuamosa) berlapis, dengan beberapa lapis yang terlihat jelas 

(Graham, 2005). Lapisan epidermis tediri atas stratum corneum, stratum lucidum, 

stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale (Djuanda dkk, 2001). 
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2) Lapisan dermis 

 Lapisan dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal dari 

pada epidermis. Lapisan ini terdiri atas lapisan elastik dan fibrosa padat dengan 

elemen-elemen seluler dan folikel rambut (Djuanda dkk, 2001). 

3) Lapisan subkutan 

 Lapisan subkutan 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 (Djuanda dkk, 2001). 

b. Fungsi kulit 

 Beberapa fungsi kulit adalah mencegah terjadinya kehilangan cairan tubuh 

yang esensial, melindungi dari masuknya zat-zat kimia beracun dari lingkungan dan 

mikroorganisme, fungsi-fungsi imonologis, melindungi dari kerusakan akibat radiasi 

UV, mengatur suhu tubuh, mensintesis vitamin D, berperan penting dalam daya tarik 

seksual dan interaksi sosial (Graham, 2005). 

c. Absorpsi perkutan 

 Tujuan umum penggunaan obat pada terapi dermatologi adalah untuk 

menghasilkan efek terapetik pada tempat-tempat spesifik di jaringan epidermis. 

Absorpsi perkutan didefinisikan sebagai absorpsi menembus stratum corneum 

(lapisan tanduk) dan berlanjut menembus lapisan di bawahnya dan akhirnya masuk 

ke sirkulasi darah. Kulit merupakan perintang yang efektif terhadap penetrasi 

perkutan obat (Lachman et al., 1994). 

1) Rute penetrasi obat ke dalam kulit 

 Penetrasi obat ke dalam kulit dimungkinkan melalui dinding folikel rambut. 

Apabila kulit utuh maka cara utama untuk penetrasi masuk umumnya melalui lapisan 
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epidermis lebih baik dari pada melalui folikel rambut atau kelenjar keringat (Ansel, 

1995). Absorpsi melalui epidermis relatif lebih cepat karena luas permukaan 

epidermis 100 sampai 1000 kali lebih besar dari rute lainnya (Lachman et al., 1994). 

 Stratum corneum, epidermis yang utuh dan dermis merupakan lapisan 

penghalang penetrasi obat ke dalam kulit. Penetrasi ke dalam kulit ini dapat terjadi 

dengan cara difusi melalui penetrasi transeluler (menyeberangi sel), penetrasi 

interseluler (antar sel), penetrasi transepidageal (melalui folikel rambut, keringat, 

dan perlengkapan pilo sebaseus) (Ansel, 2005). 

2) Disolusi 

 Disolusi didefinisikan sebagai tahapan dimana obat mulai masuk ke dalam 

larutan dari bentuk padatnya (Martin et al., 1993) atau suatu proses dimana suatu 

bahan kimia atau obat menjadi terlarut dalam pelarut. Dalam sistem biologis pelarut 

obat dalam media aqueous merupakan bagian penting sebelum kondisi absorpsi 

sistemik (Shargel and Yu, 2005). Supaya partikel padat terdisolusi molekul solut 

pertama-tama harus memisahkan diri dari permukaan padat, kemudian bergerak 

menjauhi permukaan memasuki pelarut (Martin et al., 1993). 

3) Difusi 

 Difusi adalah suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa 

oleh gerakan molekul secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan 

konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas, misalnya membran polimer (Martin 

et al., 1993). Difusi pasif merupakan bagian terbesar dari proses trans-membran bagi 

umumnya obat. Tenaga pendorong untuk difusi pasif ini adalah perbedaan 

konsentrasi obat pada kedua sisi membran sel. Molekul obat berdifusi dari daerah 
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dengan konsentrasi obat tinggi ke daerah konsentrasi obat rendah (Shargel and Yu, 

2005). 

5. 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 (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 atau penyebabnya. 

Dalamnya luka bakar akan mempengaruhi kerusakan atau gangguan integritas kulit 

dan kematian sel-sel (Effendi, 1999) 

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 

menyebabkan gangguan proses penyembuhan (Moenadjat, 2003). 

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). 

b) Klasifikasi luka bakar  

 Kedalaman luka bakar ditentukan oleh tingginya suhu dan lamanya kontak 

panas pada kulit (Syamsuhidayat dan Jong, 1997). Luka bakar dibedakan atas 

beberapa jenis (Moenadjat, 2003), yaitu: 
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1). Luka bakar derajat I 

 Luka bakar derajat I kerusakan terbatas pada bagian superfisial epidermis, kulit 

kering, hipermik memberikan efloresensi berupa eritema, tidak melepuh, nyeri 

karena ujung saraf sensorik teriritasi. Penyembuhan berkisar antara 5-10 hari.  

2). Luka bakar derajat II 

 Kerusakan meliputi epidermis dan  sebagian dermis, berupa reaksi inflamasi 

akut disertai proses eksudasi, melepuh, dasar luka berwarna merah pucat, terletak 

lebih tinggi diatas permukaan kulit normal, nyeri karena ujung-ujung saraf teriritasi. 

 Luka bakar derajat II dibedakan menjadi dua : 

a). Derajat II dangkal (superficial) 

 Kerusakan yang mengenai bagian superficial dari dermis, apendises kulit 

seperti folikel rambut, kelenjar keringat. Penyembuhannya dalam waktu 10-14 hari. 

b). Derajat II dalam (deep) 

 Kerusakan yang mengenai hampir seluruh bagian dermis, kelenjar keringat, 

kelenjar sebasea. Penyembuhannya dalam waktu >1 bulan. 

3). Luka bakar derajat III 

 Kerusakan meliputi seluruh ketebalan dermis dan lapisan yang lebih dalam, 

folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea rusak, tidak terjadi pelepuhan, 

biasanya 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. Waktu penyembuhannya lebih lama karena tidak ada 

proses epitelisasi spontan (Moenadjat, 2003). 

c) Patofisiologi 

 Luka bakar disebabkan oleh perpindahan energi dari sumber panas tubuh. 
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Luka bakar dikategorikan sebagai  luka bakar termal, radiasi atau luka bakar 

kimiawi. Luka bakar menyebabkan peningkatkan permeabilitas pembuluh darah 

sehingga air, natrium, klorida dan protein tubuh akan keluar dari dalam sel dan 

menyebabkan terjadinya edema yang berlanjut menjadi hipovolemia dan 

hemokonsentrasi. Kehilangan cairan tubuh disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 

peningkatan mineralokortikoid, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, dan 

perbedaan tekanan osmotik intrasel dan ekstrasel (Effendi, 1999).  

 Fisiologi syok pada luka bakar akibat dari lolosnya cairan dalam sirkulasi 

kapiler secara massive dan berpengaruh pada sistem kardiovaskular karena hilangnya 

atau rusaknya kapiler, yang menyebabkan cairan akan lolos atau hilang dari 

compartment intravaskuler kedalam jaringan interstisial.  Eritrosit dan leukosit tetap 

dalam sirkulasi dan menyebabkan peningkatan hematokrit dan leukosit.  Darah dan 

cairan akan hilang melalui evaporasi sehingga terjadi kekurangan cairan.  

 Kompensasi terhadap syok dengan kehilangan cairan maka tubuh 

mengadakan respon dengan menurunkan sirkulasi sistem gastrointestinal yang mana 

dapat terjadi ilius paralitik, tachycardia dan tachypnea merupakan kompensasi untuk 

menurunkan volume vaskuler dengan meningkatkan kebutuhan oksigen terhadap 

injury jaringan dan perubahan sistem.  Kemudian menurunkan perfusi pada ginjal, 

dan terjadi vasokontriksi yang akan berakibat pada depresi filtrasi glomerulus dan 

oliguri (Harnawati, 2008). 

  Respon metabolik pada luka bakar adalah hipermetabolisme yang merupakan 

hasil dari peningkatan sejumlah energi, peningkatan katekolamin; dimana terjadi 

peningkatan temperatur dan metabolisme, hiperglikemi karena meningkatnya 
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pengeluaran glukosa untuk kebutuhan metabolik yang kemudian terjadi penipisan 

glukosa, ketidakseimbangan nitrogen oleh karena status hipermetabolisme dan injury 

jaringan (Harnawati, 2008). 

 Kerusakan pada sel daerah merah dan hemolisis menimbulkan anemia, yang 

kemudian akan meningkatkan curah jantung untuk mempertahankan perfusi. Repon 

luka bakar akan meningkatkan aliran darah ke organ vital dan menurunkan aliran 

darah ke perifer dan organ yang tidak vital. Pertumbuhan dapat terhambat oleh 

depresi hormon pertumbuhan karena terfokus pada penyembuhan jaringan yang 

rusak (Harnawati, 2008). 

 Pembentukan edema karena adanya peningkatan permeabilitas kapiler dan pada 

saat yang sama terjadi vasodilatasi yang menyebabkan peningkatan tekanan 

hidrostatik dalam kapiler.  Terjadi pertukaran elektrolit yang abnormal antara sel dan 

cairan interstisial dimana secara khusus natrium masuk kedalam sel dan kalium 

keluar dari dalam sel.  Dengan demikian mengakibatkan kekurangan sodium dalam 

intravaskuler (Harnawati, 2008). 

 Perubahan-perubahan yang terjadi akibat luka bakar adalah: tubuh kehilangan 

cairan 0,5-1 % blood volume, tidak dapat merasakan rangsangan, eritrosit pecah, 

kegagalan fungsi ginjal, glandula tiroid lebih aktif (Elizabeth, 1997). 

d) Penyembuhan luka bakar 

 Proses penyembuhan luka bakar terbagi dalam tiga fase yaitu: fase inflamasi, 

fase proliferasi, dan fase penyudahan (Syamsuhidayat dan Jong, 1997). 

1). Fase inflamasi 

 Fase ini berlangsung sejak terjadinya luka sampai hari ke lima. Pembuluh darah 

yang terputus pada luka akan menyebabkan pendarahan dan tubuh akan berusaha 
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menghentikannya dengan vasokonstriksi, pengerutan ujung pembuluh darah yang 

terputus dan reaksi hemostatis (Syamsuhidayat dan Jong, 1997). 

 Peradangan dimulai dengan rusaknya sel-sel jaringan khusus yang disebut sel 

mast yaitu kantung yang berisi banyak granula dan terdapat di jaringan ikat longgar 

yang mengelilingi pembuluh darah. Degranulasi sel mast terjadi karena adanya 

cedera jaringan, pejanan toksin dan pengangkutan antigen antibodi sehingga sel mast 

pecah (Elizabeth, 1997). 

 Karakteristik lokal peradangan yaitu: rubor (kemerahan yang menyertai 

peradangan, terjadi akibat peningkatan aliran darah kedaerah yang meradang), kalor 

(panas yang menyertai peradangan yang timbul akibat peningkatan aliran darah), 

tumor (pembengkakan daerah yang meradang, terjadi akibat peningkatan 

permeabilitas kapiler sehingga protein-protein plasma masuk ke ruang interstisium), 

dolor (nyeri peradangan akibat peregangan saraf karena pembengkakan dan 

rangsangan ujung-ujung saraf oleh mediator-mediator peradangan) (Elizabeth, 1997). 

 Tujuan respon peradangan adalah untuk membawa sel-sel darah putih dan 

trombosit dengan tujuan membatasi kerusakan dan mempercepat penyembuhan 

(Elizabeth, 1997). 

2). Fase proliferasi 

 Fase proliferasi disebut fase fibroplasia karena yang terjadi proses proliferasi 

fibroplast. Fase ini berlangsung sampai minggu ke tiga. 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, 
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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). 

3). Fase penyudahan 

 Fase penyudahan disebut fase maturasi. Pada fase ini terjadi poses pematangan 

yang terdiri dari penyerapan kembali jaringan yang berlebih, pengerutan karena gaya 

gravitasi, dan berakhir dengan perupaan kembali jaringan yang baru terbentuk. Fase 

ini berakhir bila semua tanda radang sudah hilang. Selama proses ini dihasilkan 

jaringan parut yang pucat, tipis dan mudah digerakkan dari dasar. Udem dan sel 

radang diserap, sel muda menjadi matang, kapiler baru menutup dan diserap kembali, 

kolagen yang berlebih diserap dan sisanya mengerut. Pada akhir fase, perupaan luka 

kulit mampu menahan regangan 80% dari kulit normal. Fase ini berlangsung 3-6 

bulan (Syamsuhidayat dan Jong, 1997). 

 

E.  LANDASAN TEORI 

 Buah pepaya secara empiris digunakan sebagai obat luka bakar, jerawat, kutil 

eksim (Soedibyo, 1998). Pepaya efektif mencegah nekrotik infeksi luka bakar, 

pengerasan permukaan luka dan penebalan kulit. Khemopapain dan papain 

aktivitasnya sebagai enzim proteolitik dan sebagai antimikroba (Starley et al., 1999).  

 Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa salep ekstrak buah pepaya mampu 

menyembuhkan luka bakar. Perbandingan efek penyembuhan salep ekstrak buah 

pepaya muda dengan konsentrasi 5% memiliki efek penyembuhan luka bakar yang 

efektif dibandingkan dengan konsentrasi 1% dan 3%, dibuktikan dari waktu 

penyembuhan yang lebih cepat selama 12 hari (Fitriawati, 2005). 
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 Berdasarkan komposisi basis gel dapat dibedakan menjadi basis gel hidrofobik 

dan basis gel hidrofilik (Ansel, 2005). Basis gel yang bersifat hidrofilik memiliki 

stabilitas yang lebih besar dibandingkan hidrofobik, daya sebarnya pada kulit baik, 

mudah dicuci dengan air dan memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang 

berambut dan pelepasan obatnya baik (Voigt, 1984). Basis hidrofilik salah satunya 

adalah Karbomer dan Poloxamer yang sangat umum digunakan pada produk 

kosmetika dan obat karena sifat stabilitas dan kompatibilitasnya tinggi sedangkan 

toksisitasnya rendah  (Flory, 1953 cit Lu dan Jun, 1998). 

 Larutan penyari etanol lebih efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif 

yang optimal, serta tidak mudah ditumbuhi jamur atau kapang. Ekstrak etanol buah 

pepaya sebagai obat luka bakar dibuat dalam sediaan gel akan mempermudah dalam 

pemakaiannya sehingga pengobatannya lebih efektif. 

 

F.  HIPOTESIS 

Sediaan gel ekstrak etanol buah pepaya mempunyai efek menyembuhkan 

luka bakar pada kulit punggung kelinci yang diinduksi dengan logam panas.  

 

 

 

 

 

 

 




