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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang 

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

dan radiasi. Luka bakar dapat dialami oleh siapa saja dan dapat terjadi dimana saja 

baik di rumah, tempat kerja bahkan di jalan atau tempat-tempat lain. Beratnya luka 

bakar dipengaruhi oleh cara dan lamanya kontak dengan sumber panas, serta kondisi 

saat terjadi kebakaran (Moenadjat, 2003).  

Salah satu tanaman yang secara empiris mampu menyembuhkan luka bakar 

adalah wortel. Cara penggunaanya masih sederhana yaitu dengan cara  wortel diparut 

kemudian dioleskan pada bagian kulit yang terluka (Dalimartha, 2003). Parutan 

wortel bila dioleskan pada luka akibat terbakar atau tersiram air panas akan 

mempercepat penyembuhannya (Dalimartha dan Sudibyo, 1999).  

Kemampuan umbi wortel untuk menyembuhkan luka bakar karena salah satu 

kandungan dari tanaman ini adalah saponin (Anonim, 2008). Mekanisme saponin 

dalam adalah memacu pembentukan kolagen, yaitu protein struktur yang berperan 

dalam proses penyembuhan luka bakar (Tang, 1992; Chandel, 1979 cit Suratman 

dkk., 1996). Saponin adalah glikosida triterpena dan sterol dan telah terdeteksi dalam 

lebih dari 90 suku tumbuhan. Saponin merupakan senyawa aktif permukaan dan 

bersifat seperti sabun, serta dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk 

busa dan menghemolisis darah dan bersifat polar sehingga sangat cocok diekstraksi 

dengan menggunakan pelarut alkohol-air (Harborne, 1987). Saponin dapat disari 

menggunakan pelarut etanol air, umumnya dipakai etanol air 70% (Anonim, 1987).  
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Penelitian mengenai efek penyembuhan luka bakar ekstrak etanol wortel yang 

dibuat dalam sediaan salep pernah dilakukan oleh Lustianingsih (2006) yang 

menyebutkan bahwa salep ekstrak etanol wortel (Daucus carota L.) menggunakan 

metode maserasi dapat menyembuhkan luka bakar pada kulit punggung kelinci 

jantan New Zealand selama 16 hari dengan konsentrasi ekstrak etanol umbi wortel 

3% dari jumlah bahan dalam formula. Berdasarkan pengalaman masyarakat tentang 

kegunaan wortel untuk pengobatan luka bakar tersebut serta hasil penelitian 

Lustianingsih (2006) maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai efek wortel 

terhadap penyembuhan luka bakar dalam sediaan gel basis poloxamer dan karbopol. 

Hal ini untuk mempermudah pemakaian dan supaya pengobatan lebih efektif serta 

memberikan efek dingin karena gel mengandung lebih banyak air daripada salep. 

Selain itu berdasarkan penelitian Lu and Jun (1998), difusi dan pelepasan obat 

Metotrexat dari gel basis poloxamer dan karbomer 20 kali lebih tinggi dibandingkan 

dengan salep basis PEG. 

Karbopol 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). Tidak seperti 

karbopol, poloxamer membentuk gugus ampifilik setelah hidrasi (Chen-Chow and 

Frank, 1981; Suh and Jun, 1996 cit Lu and Jun, 1998).  

Dari perbedaan sifat gugus yang menyusun kedua basis tersebut maka peneliti 

membandingkan basis gel karbopol dengan poloxamer, hal ini ditujukan untuk 

mendapatkan basis gel yang paling cepat melepaskan zat aktif dari gel ekstrak etanol 

umbi wortel sehingga dapat mempercepat penyembuhan luka bakar. Prinsip absorbsi 

obat melalui kulit adalah difusi pasif yaitu proses di mana suatu substansi bergerak 
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dari daerah suatu sistem ke daerah lain dan terjadi penurunan kadar gradien diikuti 

bergeraknya molekul (Anief, 1997). 

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah diantara poloxamer dan 

karbopol basis gel manakah yang lebih efektif dalam penyembuhan luka bakar pada 

kulit punggung kelinci? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara karbopol dan poloxamer 

sebagai basis gel ekstrak etanol wortel yang lebih efektif terhadap penyembuhan luka 

bakar pada kulit punggung kelinci. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Wortel (Daucus carota L.) 

a. Sistematika tanaman (Anonim, 2008). 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub divisio : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Umbelliferae 

Suku  : Apiaceae 

Marga  : Daucus 

Spesies : Daucus carota L. 

b. Nama Lain 

Wortel disebut juga Daucus sativus, bortol (Sunda), dan ortel (Madura) 

(Dalimartha, 2003). 
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c. Ekologi dan Penyebaran 

Wortel merupakan terna semusim, tinggi 1-1,5 m, tumbuh di daerah sejuk 

bertemperatur 20º C. Jenis wortel cukup banyak, tumbuh baik pada ketinggian 500-

1000 m atau 1000-2000 m dpl. Untuk tumbuhnya, wortel memerlukan tanah geluh 

berpasir yang kaya bahan organik dan sinar matahari yang cukup. Wortel tumbuh 

sepanjang tahun. 

d. Morfologi Tanaman 

Wortel berbatang pendek, basah, merupakan sekumpulan tangkai daun yang 

keluar dari ujung umbi bagian atas. Daun majemuk berganda, pangkal tangkai 

melebar menjadi upih, lonjong, tepi bertoreh, ujung runcing pangkal berlekuk, 

panjang 15-20 cm, lebar 10-13 cm, pertulangan menyirip, berwarna hijau. Bunga 

berkumpul pada payung majemuk, mahkota berbentuk bintang, halus, berwarna 

putih. Buah buni, lonjong, diameter ±3 m, berwarna coklat. Biji lonjong berwarna 

putih. Akarnya tunggang membengkak menjadi umbi berdaging berwarna jingga. 

Wortel dipanen setelah berumur 60-90 hari. Wortel dapat dimakan mentah, 

dijus, dibuat sop atau salad. Dengan kandungan gula alamiahnya yang cukup tinggi, 

jus wortel berkhasiat meningkatkan energi tubuh (Dalimartha, 2003). 

e. Khasiat tanaman 

Wortel berkhasiat sebagai diuretik dan peluruh haid, mencegah buta senja, 

mempercepat penyembuhan luka, dan mempersingkat lamanya sakit campak 

(Dalimartha, 2003). 

f. Kandungan kimia 

Daun dan umbi wortel mengandung saponin, di samping itu daunnya 

mengandung tanin dan umbinya mengandung saponin dan polifenol (Anonim, 2008). 
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Saponin merupakan senyawa penting dalam penyembuhan luka bakar. Saponin 

memacu pembentukan kolagen, yaitu protein struktur yang berperan dalam proses 

penyembuhan luka bakar (Tang, 1992; Chandel, 1979 cit Suratman dkk., 1996), 

sedangkan zat tanin bersifat antiseptik (Anonim, 2008). Wortel segar mengandung 

air, protein, karbohidrat, lemak, serat, abu, nutrisi antikanker, gula alamiah (fruktosa, 

dekstrosa, laktosa dan maltosa), pektin, glutation, mineral (kalsium, fosfor, besi, 

kalium, natrium, magnesium, kromium), vitamin (beta karoten, B1 dan C) serta 

asparagin. Kandungan beta karotennya merupakan antioksidan yang menjaga 

kesehatan dan menghambat proses penuaan. Jika tubuh memerlukan vitamin A maka 

beta karoten di hati akan diubah menjadi vitamin A yang berfungsi untuk mencegah 

buta senja, mempercepat penyembuhan luka dan mempersingkat lamanya sakit 

campak (Dalimartha, 2003). Vitamin C membantu sintesis kolagen (menguatkan 

pembuluh darah untuk penyembuhan luka bakar dan pembentukan tulang) 

(Zulaekah, 2004).  

2. Ekstraksi Simplisia 

a. Simplisia 

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia 

dibedakan simplisia nabati, simplisia hewani dan simplisia pelikan (mineral) 

(Anonim, 2000). Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian 

tanaman atau eksudat tanaman (Anonim, 1979; Anonim, 2000). Eksudat tumbuhan 

ialah isi sel yang secara spontan keluar dari tumbuhan atau isi sel yang dengan cara 

tertentu dipisahkan dari selnya, atau senyawa nabati lainnya yang dengan cara 

tertentu dipisahkan dari tumbuhannya dan belum berupa senyawa kimia murni 

(Anonim, 2000). 
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b. Metode penyarian 

Penyarian merupakan perpindahan zat aktif yang semula berada di dalam sel, 

ditarik oleh cairan penyari sehingga terjadi larutan zat aktif di dalam cairan penyari 

(Anonim, 1986). Penyarian akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia 

yang bersentuhan dengan cairan penyari makin luas (Anonim, 1986). Sistem pelarut 

yang digunakan dalam ekstraksi harus dipilih berdasarkan kemampuannya dalam 

melarutkan jumlah yang maksimal dari zat aktif dan seminimum mungkin bagi unsur 

yang tidak diinginkan (Ansel, 1985). 

Metode penyarian yang digunakan tergantung pada waktu, wujud dan 

kandungan zat dari bahan yang akan disari. Metode dasar penyarian adalah maserasi, 

perlokasi, dan soxhletasi. Pemilihan terhadap ketiga metode di atas disesuaikan 

dengan kepentingan dalam memperoleh sari (Harborne, 1987). Ekstrak merupakan 

sediaan sari pekat tumbuh-tumbuhan atau hewan yang diperoleh dengan cara 

melepaskan zat aktif dari masing-masing bahan obat, menggunakan penyari yang 

cocok, semua atau hampir semua dari pelarutnya diuapkan dan sisa endapan atau 

serbuk diatur untuk ditetapkan standarnya (Ansel, 1985). 

Dalam banyak hal zat aktif dari tanaman obat yang secara umum sama tipe sifat 

kimianya, mempunyai sifat kelarutan yang sama pula dan dapat diekskresi secara 

simultan dengan pelarut tunggal atau campuran. Dalam ekskresi obat, pelarut atau 

campuran pelarut disebut menstrum dan endapan atau ampas yang tidak mengandung 

zat aktif lagi diistilahkan sebagai marc (Ansel, 1985). 

Maserasi berasal dari bahasa latin macerare yang artinya merendam, 

merupakan proses paling tepat dalam obat yang sudah halus memungkinkan untuk 

direndam dalam pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel sehingga zat-
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zat yang mudah larut akan melarut. Dalam proses maserasi, obat yang akan 

diekstraksi biasanya ditempatkan pada wadah atau bejana yang bermulut lebar, 

bersama pelarut yang telah ditetapkan, bejana ditutup rapat, dan isinya dikocok 

berulang-ulang lamanya biasanya berkisar dari 2-14 hari. Pengocokan 

memungkinkan pelarut segar mengalir berulang-ulang masuk ke seluruh permukaan 

dari obat yang sudah halus. Ampasnya dapat dipisahkan dengan menapis dan atau 

menyaring dimana ampas yang telah dibilas bebas dari ekstrak dengan penambahan 

pelarut melalui ayakan atau saringan ke dalam seluruh ekstrak dalam wadahnya. 

Untuk obat-obat yang mengandung sedikit atau tidak sama sekali bahan seperti 

benzoe, aloe, tolo, dan stiraks, yang hampir seluruhnya melarut dalam pelarut, 

maserasi merupakan metode yang paling baik untuk ekstraksi. Maserasi biasanya 

dilakukan pada temperatur 15-20° C dalam waktu selama 3 hari sampai bahan-bahan 

yang larut melarut (Ansel, 1985). 

c. Cairan penyari 

Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. Cairan 

penyari yang baik harus memenuhi kriteria 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. Farmakope Indonesia menetapkan bahwa cairan penyari yang 

digunakan dapat berupa air, etanol, etanol-air atau eter (Anonim, 1986). 

Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif, kapang dan 

kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, absorbsinya 

baik, etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan, panas yang 

diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit (Anonim, 1986). Etanol tidak 
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menyebabkan pembengkakan membran sel, memperbaiki stabilitas bahan obat 

terlarut (Voigt, 1984). 

Untuk meningkatkan penyarian biasanya digunakan campuran antara etanol 

dan air (Anonim, 1986). Karena kedua pelarut mudah campur, memungkinkan 

kombinasi yang fleksibel untuk membentuk campuran pelarut yang sesuai untuk 

mengetes fraksi bahan aktif dan bahan obat (Ansel, 1985). Perbandingan jumlah 

etanol dan air tergantung pada bahan yang akan disari (Anonim, 1986). Umumnya 

berlaku sebagai cairan pengekstrasi adalah campuran etanol-air dengan etanol (70% 

volume) karena sangat sering dihasilkan suatu hasil yang optimal, yaitu bahan 

pengotor hanya dalam skala kecil larut dalam cairan pengekstraksi (Voigt, 1984). 

Zat-zat kimia yang dapat disari oleh etanol-air antara lain yaitu antosian, glikosida, 

saponin, tanin dan karbohidrat (Anonim, 1987). 

Zat aktif yang terkandung dalam buah wortel yang memiliki efek penyembuhan 

luka bakar adalah saponin. Saponin bersifat polar dan cocok diekstraksi dengan 

menggunakan pelarut alkohol-air (Harborne, 1987).  

3. Gel dan Absorbsi Obat dalam Kulit 

a. Sediaan gel 

Gel didefinisikan sebagai suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu 

dispers yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik 

yang besar dan saling diresapi cairan (Ansel, 1985). Gel umumnya marupakan suatu 

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

dalam keadaan terlarut (Lachman dkk., 1986). 

Berdasarkan karakteristik cairan yang ada dalam gel, gel dapat dibedakan 

menjadi gel hidrofobik (oleogel) dan gel hidrofilik (hidrogel). Hidrogel merupakan 
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sediaan yang dapat dioleskan, yang terbentuk melalui pembengkakan terbatas bahan 

makromolekular organik atau senyawa organik. Meskipun tidak seluruh pembentuk 

hidrogel dapat mengalami kontaminasi pembusukan bakterial, namun demikian 

tindakan pengawetan tetap dibutuhkan bagi sediaan yang mengandung air. Yang 

paling tepat adalah penggunaan metilparaben 0,075% dan propilparaben 0,025%. 

Upaya lain yang diperlukan adalah perlindungan terhadap penguapan, untuk 

menghindari mengeringnya. Oleh karena itu untuk menyimpannya lebih baik 

menggunakan tube. Pengisian ke dalam botol, meskipun telah tertutup baik tetap 

tidak menjamin perlindungan yang memuaskan (Voigt, 1995). 

Salep hidrogel sebagai salep tidak berlemak sangat cocok pada pemakaian di 

kulit dengan fungsi kelenjar subaseus yang berlebihan (seboroiker). Setelah kering 

akan meninggalkan lapisan tipis tembus pandang, elastis dengan daya lekat tinggi, 

yang tidak menyumbat pori kulit, sehingga pernafasan kulit tidak dipengaruhi dan 

mudah dicuci dengan air. Bahan obat dilepaskan dalam waktu singkat dan nyaris 

sempurna dari pembawanya. Salep hidrogel selanjutnya digunakan sebagai salep 

dingin dan salap pelindung kulit (Voigt, 1984). 

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

tragakan, karbomer, polimer sintetik (Voigt, 2002). Karbomer 934 (karbopol) dan 

poloxamer 407 (PF-127) sangat umum digunakan sebagai basis pada produk 

kosmetik dan obat, hal ini dikarenakan sifat stabilitas dan kompatibilitas keduanya 

yang tinggi sedangkan toksisitasnya rendah (Lu and Jun, 1998). Karbopol dan 

poloxamer 407 merupakan polimer sintetik sebagai pembentuk gel yang bersifat 

sangat higroskopis (Sulaiman dan Kuswahyuning, 2008).  
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Karbomer 934 atau yang sering disebut karbopol 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 karbopol 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. Karbopol dapat larut dalam air, etanol dan 

gliserin. Konsentrasi lazim karbopol sebagai gelling agent yaitu dengan 0,5-2% 

(Rowe et al., 2006). Menurut hasil penelitian Lu and Jun (1998), karbopol 

konsentrasi 2% memiliki nilai difusi paling besar. 

Karbopol merupakan basis gel yang pembentukan gelnya tergantung pada pH 

(Allen, 2002). Ionisasi gugus karboksil dalam molekul karbopol 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 karbopol. Pengatasannya adalah dengan 

menambahkan sedikit konsentrasi trietanolamin dan biasanya akan merubah pH gel 

tersebut (Allen, 2002). 

Pembuatan gelnya yaitu dengan menambahkan sejumlah serbuk karbopol 

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). 
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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). 

b. Absorbsi obat melalui kulit 

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 korneum 

(lapisan tanduk) dan berlanjut menembus lapisan di bawahnya dan akhirnya masuk 
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ke sirkulasi darah. Kulit merupakan perintang yang efektif terhadap penetrasi 

perkutan obat (Lachman dkk., 1994). 

Absorbsi per kutan 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 komeum sebagai 

jaringan keratin akan berlaku sebagai membran buatan yang semi permeabel, dan 

molekul obat mempenetrasi dengan cara difusi pasif, jadi jumlah obat yang pindah 

menyebrangi lapisan kulit tergantung pada konsentrasi obat atau aimya. Bahan-bahan 

yang mempunyai sifat larut dalam keduanya, minyak dan air, merupakan bahan yang 

baik untuk difusi melalui stratum korneum seperti juga melalui epidermis dan 

lapisan-lapisan kulit (Ansel, 1985). 

Stratum korneum diduga merupakan sawar kulit pokok terhadap kehilangan air. 

Beberapa lapis dari sel mati berkeratin sangat hidrofil dan banyak mengembang bila 

tercelup dalam air, hal ini menjaga permukaan kulit tetap halus dan lentur. Bila air 

yang dikandung stratum korneum hilang, kulit akan menjadi kering dan bersisik. 

Meskipun lapisan film lipid bukan sebagai mantel penutup yang menolak air, tetapi 

dapat membantu menahan air agar tetap tinggal dalam kulit (Anief, 1997). 

Kebanyakan semua zat yang digunakan sebagai obat menembus kulit yang 

utuh, bahkan partikel molekul-molekul tampak dapat melalui kulit, meskipun 

kebanyakan kecepatannya adalah kecil. Apabila kecepatan absorbsi obat terbatas, 

akhirnya obat akan diserap sempurna apabila obat tetap berada di permukaan kulit. 

Tetapi dalam prakteknya banyak obat dalam basis yang digunakan, hilang karena 

menempel pada sprei, pakaian, pembalut atau tercuci (Effendi, 1999). 
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Prinsip absorbsi obat melalui kulit adalah difusi pasif yaitu proses di mana 

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

penurunan kadar gradien diikuti bergeraknya molekul (Anief, 1997). 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. Menurut hukum difusi Fick, molekul obat berdifusi dari daerah dengan 

konsentrasi obat tinggi ke daerah konsentrasi obat rendah. 

 

Keterangan :     

  =  laju difusi 

D =  koefisien difusi 

K =  koefisien partisi 

A =  luas permukaan membran 

H =  tebal membran 

Cs-C =  perbedaan antara konsentrasi obat dalam pembawa dan medium  

(Shargel and Yu, 2005) 

4. Luka bakar 

a. Batasan 

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 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). 

Faktor yang menjadi penyebab beratnya luka bakar antara lain yaitu keluasan 

luka bakar, kedalaman luka bakar, umur pasien, agen penyebab, fraktur atau luka-
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luka yang menyertai, penyakit yang dialami terdahulu (seperti diabetes, jantung, 

ginjal), obesitas, dan adanya trauma inhalasi. Beratnya luka bakar juga dipengaruhi 

oleh cara dan lamanya kontak dengan sumber panas, listrik, zat kimia, radiasi, 

kondisi ruangan saat terjadi kebakaran, dan ruangan yang tertutup (Effendi, 1999). 

b. Derajat luka bakar 

Kerusakan yang diakibatkan oleh karena tubuh terbakar, bervariasi mulai dari 

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

menjadi terbakar hangus. Berdasarkan kelainan yang bervariasi tersebut maka luka 

bakar dibagi menjadi luka bakar derajat pertama, kedua dan derajat ketiga (Idries, 

1997). 

1. Luka bakar derajat I 

Kerusakan yang terjadi pada luka bakar ini terbatas pada bagian superficial 

epidermis (Gambar 1). Adapun ciri dari luka ini yaitu kulit menjadi kering, terjadi 

hiperemik memberikan efloresensi berupa eritema, tidak dijumpai bula (gelembung 

berisi cairan) dan timbul nyeri karena ujung-ujung saraf sensorik teriritasi. 

Penyembuhannya terjadi secara spontan dalam waktu 5-10 hari, contohnya adalah 

luka bakar akibat sengatan matahari. 

2. Luka bakar derajat II 

Kerusakan luka bakar ini meliputi epidermis dan sebagian dermis, berupa 

reaksi inflamasi akut disertai proses eksudasi (Gambar 1). Cirinya yaitu dijumpai 

bula (gelembung berisi cairan), dasar luka berwarna merah atau pucat, sering terletak 

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

teriritasi, dibedakan menjadi dua, yaitu luka bakar dangkal dan luka bakar dalam. 



 15 

a) Derajat II dangkal (superficial) 

 Pada luka bakar ini terjadi kerusakan yang mengenai bagian superfisial dari 

dermis, apendises kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea 

masih utuh (Gambar 1). Penyembuhannya terjadi secara spontan dalam waktu 10-14 

hari. 

b) Derajat II dalam (deep) 

Pada luka bakar ini terjadi kerusakan yang mengenai hampir seluruh bagian 

dermis, apendises kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea 

sebagian masih utuh (Gambar 1). Penyembuhannya terjadi lebih lama, terjadi 

apendises kulit yang tersisa dan biasanya penyembuhan terjadi dalam waktu lebih 

dari 1 bulan. 

3. Luka bakar derajat III 

Kerusakan luka bakar ini meliputi seluruh ketebalan dermis dan lapisan yang 

lebih dalam, apendises kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar 

sebasea mengalami kerusakan (Gambar 1). Cirinya yaitu 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 

lapisan epidermis dan dermis (dikenal dengan sebutan eskar), tidak dijumpai rasa 

nyeri, bahkan hilang sensasi karena ujung-ujung saraf sensorik mengalami kerusakan 

atau kematian dan penyembuhan terjadi lama karena tidak ada proses epitelisasi 

spontan baik dari dasar luka, tepi luka, maupun apendises kulit.  
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c. Patofisiologis 

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 dapat mengakibatkan syok karena kaget dan kesakitan. Pembuluh 

kapiler yang terpajan suhu tinggi rusak dan 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). 

d. Penyembuhan luka bakar 

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

fase proliferasi, dan fase penyudahan yang merupakan pembentukan kembali 

jaringan (Moenadjat, 2003). 

Luka bakar 

derajat I 

Luka bakar 

derajat II dangkal 

Luka bakar 

derajat III 

Luka bakar 

derajat II dalam 

 
Gambar 1. Lokasi Luka Bakar dalam Anatomi Kulit (Effendi, 1999) 

 



 17 

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 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 di seluruh 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 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). 
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2) Fase proliferasi 

Fase proliferasi disebut juga fase fibroplasia karena yang menonjol adalah 

proses proliferasi fibroblast. Fase ini berlangsung di akhir 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 kamudian 

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 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 
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terpenting adalah gangguan koagulasi yang disebut koagulopati (gangguan 

pembekuan darah) dan gangguan sistem imun. Gangguan pembekuan darah akan 

menghambat penyembuhan luka sebab hemostatis merupakan tiik 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 merusak sel. 

Pemberian sitostatik, obat penekan reaksi imun, misalnya setelah transplantasi organ, 

dan kortikosteroid akan mempengaruhi penyembuhan luka (Syamsuhidayat dan 

Jong, 1997). 

 

E. LANDASAN TEORI 

Penelitian Lustianingsih (2006) menunjukkan bahwa salep ekstrak wortel 

dengan konsentrasi 3% memiliki efek penyembuhan luka bakar pada kulit punggung 

kelinci jantan New Zealand selama 16 hari. Ekstrak diperoleh dengan menggunakan 

metode maserasi dan menggunakan pelarut etanol 70%. 

Umbi wortel memiliki beberapa kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan, 

satu diantaranya yaitu saponin (Anonim, 2008). Saponin merupakan senyawa 

penting dalam penyembuhan luka bakar. Saponin memacu pembentukan kolagen, 

yaitu protein struktur yang berperan dalam proses penyembuhan luka bakar (Tang, 

1992; Chandel, 1979 cit Suratman dkk., 1996). Senyawa ini dapat dideteksi 

berdasarkan kemampuannya membentuk busa dan menghemolisis darah. Saponin 

bersifat polar dan sangat cocok diekstraksi dengan menggunakan pelarut alkohol-air 

(Harborne, 1987). Etanol-air 70% dapat digunakan sebagai larutan penyari saponin 

(Anonim, 1987).  
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Sediaan gel memiliki kandungan air yang lebih banyak dari salep sehingga 

memiliki efek dingin dan dapat membantu mempercepat penyembuhan luka bakar, 

sedangkan pemilihan basis hidrofilik didasarkan atas pelepasan obatnya lebih baik 

dari pada basis hidrofobik (Voigt, 1995). Poloxamer dan karbopol adalah bahan yang 

umum digunakan dalam sediaan kosmetik berupa gel. Difusi dan pelepasan obat 

Metotrexat dari sediaan gel basis karbopol 934 dan poloxamer 407 20 kali lebih 

tinggi dibandingkan dengan salep basis PEG, dimana difusi dan pelepasan obat 

mempengaruhi absorbsi perkutan dan durasi efikasi obat pada formulasi topikal (Lu 

and Jun, 1998). 

Poloxamer dan karbopol memiliki sifat gugus yang berbeda. Gugus-gugus 

penyusun poloxamer bersifat ampifilik setelah hidrasi sedangkan gugus-gugus 

penyusun karbopol bersifat hidrofilik. Perbedaan inilah yang dapat mempengaruhi 

pelepasan zat aktif pada umbi wortel dan efek penyembuhan luka bakar. Saponin 

merupakan zat aktif yang berperan dalam penyembuhan luka bakar. Saponin bersifat 

polar sehingga akan lebih mudah lepas dari basis karbopol yang juga bersifat polar 

atau hidrofilik, sedangkan basis poloxamer bersifat ampifilik sehingga gugus 

lipofiliknya akan menghambat pelepasan dari saponin. 

 

F. HIPOTESIS  

Gel ekstrak etanol wortel dengan basis karbopol lebih cepat menyembuhkan 

luka bakar daripada dengan basis poloxamer 407. 

 

 

 




