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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 (Moenadjat, 2003). Pengobatannya dilakukan dengan cara memperbaiki 

jaringan yang rusak atau cidera, baik regenerasi sel ataupun pembentukan jaringan 

parut (Elizabeth, 2000). Saat ini perawatan dan rehabilitasnya masih sukar dan 

memerlukan ketekunan serta biaya yang mahal, tenaga terlatih dan terampil. Cidera 

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

kematian (Effendi, 1999). 

Tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat, salah satunya adalah pisang dimana 

secara empiris kulit buahnya digunakan untuk mengatasi luka bakar. Cara 

penggunaanya masih sederhana yaitu dengan cara mengoleskan bagian dalam kulit 

pisang pada kulit yang terluka (Dalimartha, 2005). Penggunaan kulit buah pisang 

sebagai obat luka bakar juga merupakan tindakan pemanfaatan limbah sehingga 

bermanfaat pula untuk lingkungan. 

Kulit buah pisang mengandung tanin (Anjaria et al., 2002). Tanin digunakan 

untuk pengobatan luka bakar dengan cara mempresipitasikan protein dan karena ada 

daya antibakterinya (Robbers et al., 1988 cit Masduki, 1996). Senyawa ini biasanya 

berupa senyawa amorf, higroskopis, berwarna coklat kuning yang larut dalam 

organik yang polar. Tanin dapat disari menggunakan pelarut etanol-air, umumnya 

dipakai etanol air 70% (Anonim, 1987). 
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Berdasarkan penelitian Umami (2005), salep ekstrak etanol kulit buah pisang 

3% mempunyai efek penyembuhan luka bakar pada punggung kelinci jantan New 

Zealand selama 15 hari. Ekstrak diperoleh dengan metode maserasi dengan pelarut 

etanol 70 %. Maka daripada itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut efek penyembuhan 

luka bakar ekstrak kulit pisang dalam sediaan gel basis hidrofil. 

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). Sediaan gel memiliki efek dingin 

karena mengandung banyak air sehingga diharapkan dapat membantu mempercepat 

penyembuhan luka bakar, sedangkan pemilihan basis hidrofilik didasarkan atas 

pelepasan obatnya lebih baik dari pada basis hidrofobik (Voigt, 1984). 

 Karbomer dan poloxamer merupakan basis gel yang umum digunakan pada 

produk kosmetik dan obat karena sifat stabilitas dan kompatibilitas keduanya yang 

tinggi sedangkan toksisitasnya rendah. Karbomer 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 karbomer, 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 karbomer dengan poloxamer, hal ini ditujukan untuk 

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

kulit buah pisang sehingga dapat mempercepat penyembuhan luka bakar. Prinsip 

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

diikuti bergeraknya molekul (Anief, 1997). 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah antara karbomer dan poloxamer basis 

gel manakah yang lebih efektif sebagai basis gel ekstrak etanol kulit buah pisang 

dalam penyembuhan luka bakar pada kulit punggung kelinci? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan basis gel antara karbomer 

dengan poloxamer yang lebih efektif terhadap penyembuhan luka bakar pada kulit 

punggung kelinci. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman pisang (Musa paradisiaca L.) 

a. Sistematika tanaman  

Kedudukan tanaman pisang dalam taksonomi (Tjiptrosoepomo, 1994). 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo     : Zingiberales 

Famili   : Musaceae 

Genus  : Musa 

Spesies : Musa paradisiaca L. 
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b. Nama Lain 

Nama lain pisang di daerah yaitu : cau, gedang, pisang, kisang, gedhang, 

pesang, pisah (Jawa); pisang, galuh, gaol, punti, puntik, puti, pusi, galo, awal pisang, 

gae (Sumatra); harias, peti, punsi, pute, puti, rahias (Kalimantan); biu, kalo, mutu, 

punsi, kalu, muu, muku, muko, busa, wusa, huni, hundi, uki, temai, seram kula, uru, 

temae, empulu, fust, fiat, tela, tele, luke (Nusa tenggara); nando, rumaya, pipi, mayu 

(Irian) (Dalimartha, 2005). 

Selain nama daerah pisang juga mempunyai nama asing yaitu: banana (Inggris 

dan Belanda), xiang jiao (China), kluai namwa (Thailand) (Dalimartha, 2005). 

c. Ekologi dan Penyebaran 

Tanaman pisang tumbuh di daerah tropik karena menyukai daerah panas dan 

memerlukan sinar matahari penuh. Tanaman ini dapat tumbuh pada daerah yang 

cukup air pada daerah ketinggian sampai 2000 m dpl (Dalimartha, 2005). 

d. Morfologi Tanaman 

Pisang merupakan tanaman yang berbuah hanya sekali, kemudian mati. 

Tingginya antara 2-9 m berakar serabut dengan batang bawah tanah (bonggol) yang 

pendek. Tanaman baru tumbuh dari mata tunas pada bonggol. Pisang mempunyai 

batang semu yang sebenarnya tersusun atas tumpukan pelepah daun yang tumbuh 

dari batang bawah tanah sehingga mencapai ketebalan 20-50 cm. Daun yang paling 

muda terbentuk di bagian tengah tanaman, keluarnya menggulung dan terus tumbuh 

memanjang, kemudian secara progresif membuka. Helaian daun membentuk lanset 

memenjang, mudah koyak, panjang 1,5-3 m, lebar 30-70 cm, permukaan bawah 

berlilin, tulang tengah penompang jelas disertai tulang daun yang nyata, tersusun 

sejajar dan menyirip berwarna hijau. Pisang mempunyai bunga majemuk, yang tiap 
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kuncup bunga dibungkus oleh seludang berwarna merah kecoklatan. Seludang akan 

jatuh ke tanah jika bunga telah membuka. Bunga betina akan berkembang secara 

normal, sedang bunga jantan yang berada di ujung tandan tidak berkembang dan tetap 

tertutup oleh seludang dan disebut sebagai jantung pisang (Dalimartha, 2005). 

e. Khasiat tanaman 

Buah pisang rasanya manis, sifatnya dingin dan dapat sebagai penyegar, 

pelumas (lubrikan) usus, penawar racun, penurun panas (antipiretik), anti radang, 

peluruh kencing (diuretik) dan laksatif ringan. Sedangkan kulit pisang digunakan 

untuk mengatasi borok yang menyerupai kanker, kelainan kulit pada herpes, ulcer 

ditungkai pada diabetes militus, kutil, migren, hipertensi sekunder, rambut tipis dan 

jarang dan luka bakar (Dalimartha, 2005). 

f. Kandungan kimia 

Buah pisang mengandung flavonoid, glukosa, fruktosa, sukrosa, tepung, 

protein, lemak, minyak menguap, kaya akan vitamin (A, B, C dan E), mineral 

(kalium, kalsium, fosfor, Fe), pektin, serotonin, 5-hidroksi triptamin, dopamin dan 

noradrenalin. Kandungan kalium pada buah pisang cukup tinggi yang kadarnya 

bervariasi tergantung jenis pisangnya. Buah pisang yang berumur muda banyak 

mengandung tanin (Dalimartha, 2005). Kulit pisang mengandung tanin, asam galat, 

gula, zat tepung, albumin, dan lemak (Anjaria et al., 2002). 

2. Ekstraksi simplisia 

a. Simplisia 

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga, berupa bahan yang di keringkan. Simplisia 

dibagi dalam 3 macam yaitu: simplisia nabati atau eksudat tanaman, simplisia hewani 
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dan simplisia pelikan. Eksudat tumbuhan adalah isi sel yang secara spontan keluar 

dari tubuh atau isi sel yang dengan cara tertentu di keluarkan dari selnya atau 

senyawa nabati lainnya dengan cara tertentu dipisahkan dari tumbuhanya dan belum 

senyawa kimia murni (Anonim, 2000). Simplisia hewani adalah simplisia hewan 

utuh, bagian hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan hewan atau belum berupa 

zat kimia murni. Simplisia pelikan (mineral) yang belum diolah dengan cara 

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

b. Metode penyarian 

Penyarian merupakan perpindahan masa zat aktif yang semula berada di dalam 

sel, ditarik oleh carian penyari, sehingga terjadi larutan zat aktif dalam cairan penyari. 

Penyari akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan 

dengan cairan penyari semakin luas (Anonim, 1986). Sistem pelarut yang digunakan 

dalam ekstraksi harus dipilih menurut kemampuannya melarutkan dalam jumlah yang 

maksimal dari zat aktif dan seminimal mungkin bagi unsur yang tidak dinginkan 

(Ansel, 1985). 

Metode yang digunakan tergantung pada wujud dan kandungan zat dari bahan 

yang akan disari. Metode dasar penyari adalah maserasi, perkolasi dan soxheltasi. 

Pemilihan metode penyarian disesuaikan dengan kepentingan dalam memperoleh sari 

(Harborne, 1987). 

c. Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair, dibuat dengan menyari simplisia 

hewani atau nabati menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari 

langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbuk (Anonim, 1979). 



 7 

Ekstraksi adalah penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah 

dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair (Anonim, 2000). Bahan obat 

mentah yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan atau hewan tidak perlu diproses lebih 

lanjut kecuali dikumpulkan atau dikeringkan. Tiap-tiap bahan mentah disebut ekstrak, 

tidak mengandung hanya satu unsur saja tetapi berbagai macam unsur, tergantung 

pada obat yang digunakan dan kondisi ekstraksi (Ansel, 1985). 

Sistem pelarut yang digunakan dalam ektraksi harus dipilih berdasarkan 

kemampuanya dalam melarutkan jumlah yang maksimum dari zat aktif dan yang 

seminimum mungkin bagi unsur yang tidak diinginkan. Umumnya zat aktif dalam 

tanaman obat yang tipe sifat kimianya sama, mempunyai sifat kelarutan yang sama 

pula dan dapat diekstraksi menurut stimulan dengan pelarut tunggal dan campuran. 

Proses ekstraksi pada dasarnya adalah mengumpulkan zat aktif dari bahan mentah 

obat dan megeluarkannya dari bahan sampingan yang tidak diperlukan. Dalam 

ekstraksi obat, pelarut atau campuram pelarut disebut menstrum dan endapan atau 

ampas yang tidak mengandung zat aktif lagi diistilahkan sebagai marc (Ansel, 1985).  

Istilah maserasi berasal dari bahasa latin macerare yang artinya merendam, 

merupakan proses paling tepat dimana obat yang sudah halus memungkinkan 

direndam dalam menstrum sampai meresap dan susunan sel melunak sehinga zat-zat 

yang sudah larut akan meluruh (Ansel, 1985). Maserasi adalah cara ekstraksi yang 

paling sederhana, mekanisme ekstraksi adalah dengan merendam serbuk simplisia 

dalam carian penyari. Cairan akan menembus dinding sel yang mengandung zat aktif 

di dalam sel dan di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa 

tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel 

dan di dalam sel (Anonim, 1986). 
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Maserasi dilakukan dengan cara menyatukan bahan simplisia yang dihasilkan 

sesuai dengan syarat Farmakope dengan bahan pengekstrak, kemudian rendaman 

tersebut disimpan terlindung dari cahaya langsung (mencegah terjadi reaksi yang 

dikatalis cahaya atau perubahan warna) dan dikocok berulang. Menurut Farmakope, 

lamanya waktu maserasi adalah 4-10 hari karena waktu tersebut telah memadai untuk 

memungkinkan berlangsungnya proses yang menjadi dasar dari cara ini. Setelah 

maserasi, rendaman diperas dengan kain pemeras (Voigt, 1985). Pada penyarian 

dengan maserasi, pengadukan diperlukan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar 

butir serbuk simplisia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya 

perbedaan konsentrasi yang sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan 

larutan di luar sel (Anonim, 1986). 

Hasil penyaringan dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu 

untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan dalam cairan penyari seperti 

malam dan lain-lain. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara 

pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. 

Kerugian cara maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang 

sempurna (Anonim, 1986). 

d. Larutan penyari 

Pemilihan larutan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. Larutan 

penyari yang baik harus memenuhi kriteria yaitu murah dan mudah diperoleh, steril 

secara kimia dan fisika, bereaksi nertral, tidak mudah menguap dan tidak mudah 

terbakar, selektif yakni hanya menarik zat yang berkhasiat. Farmakope Indonesia 

menetapkan bahwa sebagai cairan penyari adalah air, etanol, etanol-air dan eter 

(Anonim, 1986). 
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Kulit pisang mengandung tanin yaitu zat yang berkhasiat sebagai obat luka 

bakar. Tanin bersifat polar dan dapat diperoleh dengan cara ekstraksi dengan 

menggunakan pelarut alkohol-air (Harborne, 1987). Umumnya yang digunakan 

sebagai cairan pengekstraksi adalah campuran etanol-air, etanol (70% volume) sangat 

efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal, dimana bahan pengotor 

hanya dalam skala kecil larut dalam cairan pengekstraksi (Voigt, 1985). 

Kerja campuran dari hidro-alkohol merupakan gabungan dari pelarut air dan 

alkohol, dan karena pelarut mudah tercampur, memungkinkan kombinasi yang 

fleksibel untuk membentuk campuran pelarut yang sesuai untuk mengetes fraksi 

bahan aktif dan bahan obat (Ansel, 1985). Zat-zat kimia yang dapat disari oleh 

etanol-air antara lain yaitu antosian, glikosida, saponin, tanin dan karbohidrat 

(Anonim, 1987). 

3. Gel dan absorbsi obat dalam kulit 

a. Sediaan gel 

Dalam Farmakope Indonesia, gel didefinisikan sebagai sediaan semipadat 

terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul 

organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Berdasarkan karakteristik cairan 

yang ada dalam gel, gel dibedakan menjadi gel hidrofobik dan gel hidrofilik 

(Sulaiman dan Kuswahyuning, 2008).  

Basis gel hidrofobik (oleogel) umumnya mengandung parrafin cair dan 

polietilen atau minyak lemak dengan bahan pembentuk gel koloidal silica atau 

alumunium atau zink sabun. Basis gel hidrofilik (hidrogel) umumnya terdiri dari air, 

gliserol atau propilenglikol dengan bahan pembentuk gel seperti tragakan, starch, 

turunan selulosa, polimer karboksivinil, dan magnesium-alumunium silikat (Sulaiman 

dan Kuswahyuning, 2008). 
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Hidrogel merupakan sediaan yang dapat dioleskan, yang terbentuk melalui 

pembengkakan terbatas bahan makromolekular organik atau senyawa anorganik. 

Mereka tergolong ke dalam kelompok besar heterogel kaya cairan (kandungan air 80-

90%). Tindakan pengawetan dibutuhkan bagi sediaan yang mengandung air dan yang 

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

(Voigt, 1984). 

Adapun keuntungan dari salep hidrogel yaitu 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, selain itu bahan obat 

yang dilepaskan dalam waktu singkat dan nyaris sempurna dari pembawanya (Voigt, 

1984). 

Gelling agent yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Karbomer 

Karbomer (Karbopol®) adalah asam poliakrilik hidrofilik dan gugus 

karboksinya menjadi mudah terionisasi setelah dinetralisasi, membentuk gel selama 

repulse elektrostatik di antara perubahan rantai polimer dan memiliki sifat stabilitas 

dan kompatibilitas yang tinggi sedangkan toksisitasnya rendah (Flory, 1953 cit Lu 

and Jun, 1998). 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 didapat 
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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). Karbomer berbentuk serbuk halus putih, 

sedikit berbau khas, higroskopis, memiliki berat jenis 1,76-2,08 g/cm³ dan titik lebur 

pada 260º C selama 30 menit. Karbomer dapat larut dalam air, etanol dan gliserin. 

Lazimnya karbomer digunakan sebagai gelling agent yaitu dengan konsentrasi 0,5-

2% (Rowe, 2006). Dari hasil penelitian Lu and Jun (1998), karbomer konsentrasi 2% 

memiliki nilai difusi paling basar. 

Gel karbomer dibuat 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 

triethalonamine 0,5% b/b ditambahkan dan dicampur sampai terbentuk gel. Beberapa 

tetes asam fosfor atau NaOH ditambahkan untuk mengatur pH (Lu and Jun, 1998). 

2) Poloxamer 407 (PF-127) 

Poloxamer adalah surfaktan non-ionik yang terdiri dari kopolimer-kopolimer 

polioksietilen-polioksipropilen, 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 (Chen-Chow and Frank, 

1981 cit Lu and Jun, 1998). Poloxamer berbentuk granul putih, tak berbau, hambar 

dan memiliki berat jenis 1,76-2,08 g/cm³ dan titik lebur pada 52-57º. Senyawa ini 

dapat larut dalam air, etanol dan propan-2-ol. Lazimnya poloxamer digunakan 

sebagai gelling agent yaitu dengan konsentrasi 15-50% (Rowe, 2006). Dari hasil 
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penelitian Lu and Jun (1998), poloxamer konsentrasi 25% memiliki nilai difusi 

paling besar.  

Pembentukan gel poloxamer tergantung pada suhu. Senyawa ini lebih larut pada 

air dingin daripada air panas karena pada suhu rendah meningkatkan proses 

pemecahan koloid dan ikatan hidrogen (Gilbert, 1986 cit Chavez, 2006). Poloxamer 

dengan konsentrasi 20-30 % memiliki sifat yang unik yaitu, akan berbentuk cair pada 

suhu lemari es (4-5° C) dan akan kembali membentuk gel pada suhu ruangan 

(Lenaerts, 1987 cit Chavez, 2006). 

Gel poloxamer dibuat dengan menimbang sejumlah serbuk poloxamer 407 dan 

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

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

Nilai pH yang diinginkan dapat dicapai dengan menambah sejumlah kecil sodium 

hidroksida 2M atau asam fosfor 2M 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 (Lu and Jun, 1998). 

b. Absorbsi obat melalui kulit 

Absorbsi perkutan suatu obat pada umumnya disebabkan oleh penetrasi 

langsung obat melalui stratum korneum. Lapisan ini terdiri kurang lebih 40% protein 

(pada umumnya kreatin) dan 40% air dengan lemak berupa pengimbangan terutama 

trigliserida, asam lemak bebas, kolesterol dan fosfat lemak. Komponen lemak 

dipandang sebagai faktor utama yang secara langsung bertangung jawab terhadap 

penetrasi obat melalui stratum korneum. Sekali obat melalui stratum korneum 

kemudian dapat terus melalui jaringan epidermis yang lebih dalam dan masuk ke 
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epidermis apabila obat mencapai lapisan pembuluh kulit, maka obat tersebut siap 

untuk diobsorbsi ke dalam sirkulasi umum (Ansel, 1985). 

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) 

Kebanyakan semua zat yang digunakan sebagai obat dapat menembus kulit 

utuh. Bahan partikel makromolekul tampak dapat melalui kulit, meskipun 

kebanyakan kecepatannya kecil (Effendi, 1999). Apabila kecepatan absorbsi obat 

terbatas maka akhirnya obat akan diserap sempurna apabila obat berada di permukaan 

kulit. Tetapi biasanya dalam prakteknya, obat dalam basis yang digunakan hilang 

karena menempel pada sprei, pakaian, pembalut atau tercuci (Effendi, 1999). 

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 
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dan radiasi (Moenadjat, 2003). Berat ringan luka bakar ditinjau dari kedalaman dan 

kerusakan jaringan ini ditentukan oleh peran beberapa faktor: 

1) Penyebab 

Kerusakan jaringan yang disebabkan oleh api lebih berat dibandingkan air 

panas, kerusakan jaringan akibat bahan bersifat koloid (misalnya bubur panas) lebih 

berat dibandingkan air panas. Ledakan selain menimbulkan luka bakar, juga 

menyebabkan kerusakan organ dalam akibat daya ledak (eksplosif). Bahan kimia 

terutama asam menyebabkan kerusakan yang hebat akibat reaksi gangguan proses 

penyembuhan. 

2) Lama kontak 

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. Derajat luka bakar 

Kerusakan yang ditimbulkan karena luka bakar bervariasi, mulai dari yang 

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

terbakar hangus. Berdasarkan kelainan yang bervariasi tersebut, pembagian luka 

bakar derajat pertama, kedua dan luka bakar derajat ketiga (Idries, 1997). 

1) Luka bakar derajat satu  

Pada luka bakar ini terjadi kerusakan terbatas pada bagian superficial epidermis 

(Gambar 1). Adapun ciri-ciri luka bakar derajat satu yaitu kulit menjadi kering, 

hiperemik memberikan efloresensi berupa eritema, tidak dijumpai pula bula 
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(gelembung berisi cairan), nyeri pada ujung-ujung saraf sensorik teriritasi, 

penyembuhan terjadi secara spontan dalam waktu 5-10 hari. Contohnya adalah luka 

bakar akibat sengatan matahari (Moenadjat, 2003). 

2) Luka bakar derajat dua  

Terdapat dua jenis luka bakar tingkat dua, luka bakar dua dangkal (superficial) 

dan luka bakar derajat dua dalam (deep). Pada luka bakar derajat dua dangkal, 

kerusakan mengenai bagian superficial dari dermis, apendises kulit seperti folikel 

rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea masih utuh (Gambar 1). Penyembuhannya 

terjadi secara spontan dalam waktu 10-14 hari. Pada luka bakar derajat dua dalam, 

kerusakan mengenai hampir seluruh bagian dermis, apendesis kulit seperti folikel 

rambut, kelenjar keringat dan kelenjar sebasea sebagian masih utuh (Gambar 1). 

Biasanya penyembuhan terjadi dalam waktu lebih dari satu bulan (Moenadjat, 2003). 

3) Luka bakar derajat tiga 

Kerusakan yang terjadi meliputi seluruh ketebalan dermis dan lapisan yang 

lebih dalam, apendesis kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea 

mengalami kerusakan (Gambar 1). Ciri dari luka ini yaitu tidak dijumpai bula, kulit 

yang terbakar berwarna abu-abu atau pucat, kering, letaknya lebih rendah 

dibandingkan kulit sekitar akibat koagulasi protein pada lapisan epidermis dan dermis 

(dikenal dengan sebutan esker), tidak dijumpai rasa nyeri bahkan hilang sensasi 

karena ujung-ujung saraf sensorik mengalami kerusakan atau kematian. 

Penyembuhan terjadi lama karena tidak ada proses epitelisasi spontan baik dari dasar 

luka, tepi luka, maupun apendises kulit (Moenadjat, 2003). 
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c. Patofisiologi 

Perubahan yang terjadi akibat luka bakar antara lain tubuh akan kehilangan 

cairan antara 0,5-1% volume darah untuk 1% luka bakar. Kehilangan cairan tersebut 

akan meningkat, eritrosit pecah, ginjal akan mengalami kegagalan fungsi, glandula 

tyroid lebih aktif dan juga bisa terjadi tukak lambung (curling ulcer) (Anonim, 1994). 

Meningkatnya permeabilitas menyebabkan udem dan menimbulkan bula dengan 

membawa serta elektrolit sehingga volume cairan ekstrak vaskuler berkurang. Luka 

bakar sering tidak steril, kontaminasi pada kulit mati merupakan medium yang baik 

untuk pertumbuhan kuman, akan mempermudah infeksi, karena itu penanganan luka 

bakar dengan antiseptik topikal dianjurkan (Syamsuhidayat dan Jong, 1997). 

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka bakar, baik 

yang bersifat menghambat maupun yang mendukung penyembuhan luka (Effendi, 

1999). Banyak yang berpengaruh pada proses penyembuhan luka bakar, baik 

berpengaruh positif maupun negatif sehingga luka akan mengalami penyembuhan, 

delayed healing dan bahkan non-healing. Faktor internal seperti usia, kondisi 

premorbid dan adanya gangguan proses metabolisme khususnya protein jelas 

Luka bakar 

derajat I 

Luka bakar 

derajat II dangkal 

Luka bakar 

derajat III 

 
Gambar 1.  Lokasi Luka Bakar dalam Anatomi Kulit (Effendi, 1999) 
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menyebabkan terhambatnya proses penyembuhan. Faktor eksternal lebih ditekankan 

pada perlakuan terhadap luka, dengan penatalaksanaan yang tepat akan menyebabkan 

proses penyembuhan berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya dengan 

penatalaksanaan yang tidak tepat, akan terjadi konveksi luka bakar derajat dua 

dangkal menjadi derajat dua dalam, derajat dua dalam menjadi derajat tiga, atau 

bahkan kematian jaringan (Moenadjat, 2003). 

d. Penyembuhan luka bakar 

Luka bakar yang dimaksud di sini dibatasi pada efek lokal yang ditimbulkan 

oleh panas yang kering (dry heat), oleh karena kelainan yang ditimbulkan merupakan 

kelainan yang paling banyak bila dibandingkan dengan luka bakar lainnya. Yang 

dimaksud dengan dry heat di sini, misalnya akibat api, elemen logam yang panas 

yang beraliran listrik dan kontak dengan metal atau gelas yang panas (Idries, 1997). 

Jaringan yang rusak atau cidera harus diperbaiki, baik regenerasi sel atau 

pembentukan jaringan parut. Tujuan dari kedua jenis perbaikan tersebut adalah untuk 

mengisi daerah kerusakan agar integrasi struktual jaringan pulih kembali (Elizabeth, 

2000). 

Perbaikan jaringan dapat berjalan lambat apabila penderita mengalami 

malnutrisi, peningkatan sistemik atau penurunan fungsi imun. Aliran darah ke 

jaringan derajat cidera apabila berkurang atau timbul infeksi, maka penyembuhan 

dapat berjalan lambat atau kurang sempurna (Elizabeth, 2000). 

Proses penyembuhan luka terbagi dalam 3 fase (Effendi, 1999) 

1) Fase inflamasi 

Fase inflamasi adalah fase yang berentang dari terjadinya luka bakar sampai 3-4 

hari pasca luka bakar. Dalam fase ini terjadi perubahan vaskular dan proliferasi 
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seluler. Daerah luka mengalami agregasi trombosit dan mengeluarkan serotin. Mulai 

timbul epitelisasi. 

2) Fase fibroblastik 

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

Pada fase ini muncul sebutan fibroblast yang membentuk kolagen yang tampak 

secara klinis sebagai jaringan granulasi yang berwarna kemerahan. 

3) Fase maturasi  

Fase maturasi terjadi proses pematangan kolagen. Pada fase ini terjadi pula 

penurunan aktivitas seluler dan vaskuler, berlangsung hingga 8 bulan sampai lebih 

dari 1 tahun dan berakhir jika sudah tidak ada tanda-tanda radang. Bentuk akhir dari 

fase ini berupa jaringan parut yang berwarna pucat, tipis, lemas tanpa rasa nyeri atau 

gatal. 

e. Terapi 

Luka bakar ringan, 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). Perawatan terbuka adalah luka 

yang telah diberi obat topikal dibiarkan terbuka tanpa balutan dan diberi cradie bed. 

Biasanya juga dilakukan untuk daerah yang sulit dibalut seperti wajah perineum dan 

lipatan paha. 

Keuntungan dari perawatan terbuka antara lain waktu yang dibutuhkan lebih 

singkat, lebih praktis dan efisien, bila terjadi infeksi mudah terdeteksi. Sedangkan 

kerugiannya antara lain pasien merasa tidak nyaman dan dari segi estetika kurang. 
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Keuntungan dari perawatan luka tertutup diantaranya luka tidak langsung 

berhubungan dengan udara ruangan (mengurangi kontaminasi) dan pasien merasa 

lebih nyaman. Sedangkan kerugiannya yaitu balutan seringkali membatasi gerak 

pasien, biaya perawatan bertambah, butuh waktu perawatan lebih lama, pasien 

merasa nyeri saat balut dibuka (Effendi, 1999). 

Perawatan lokal adalah mengolesi luka dengan antiseptik dan membiarkanya 

terbuka untuk perawatan terbuka, menutupnya dengan pembalut steril untuk 

perawatan tertutup. Analgesik diberikan bila penderita kesakitan (Syamsuhidayat dan 

Jong, 1997). 

E. LANDASAN TEORI 

Kulit buah pisang mengandung tanin (Anjaria et al., 2002). Tanin digunakan 

untuk pengobatan luka bakar dengan cara mempresipitasikan protein dan karena ada 

daya antibakterinya (Robbers et al., 1988 cit Masduki, 1996). Tanin biasanya berupa 

senyawa amorf, higroskopis, berwarna coklat kuning yang larut dalam organik yang 

polar (Harborne, 1987). Tanin dapat disari dengan etanol-air 70% (Anonim, 1987). 

Penelitian Umami (2005) menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit buah pisang 

yang dibuat dalam sediaan salep memiliki efek mempercepat penyembuhan luka 

bakar. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa waktu penyembuhan salep eksrak 

etanol kulit buah pisang dengan konsentrasi 3% adalah 15 hari. Dengan demikian 

ekstrak ini juga mungkin dapat dibuat dalam sediaan gel. 

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 karbomer adalah bahan yang 
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umum digunakan dalam sediaan kosmetik berupa gel. Difusi dan pelepasan obat 

Metotrexat dari sediaan gel basis karbomer 934 dan poloxamer 407 yaitu 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 karbomer memiliki sifat gugus yang berbeda. Gugus-gugus 

penyusun poloxamer bersifat ampifilik setelah hidrasi sedangkan gugus-gugus 

penyusun karbomer bersifat hidrofilik. Perbedaan inilah yang dapat mempengaruhi 

pelepasan zat aktif pada kulit buah pisang dan efek penyembuhan luka bakar. 

Kandungan kulit buah pisang yang berperan dalam penyembuhan luka bakar diduga 

ialah tanin. Tanin bersifat polar sehingga akan lebih mudah lepas dari basis karbomer 

yang bersifat hidrofilik sedangkan gugus lipofilik dari poloxamer akan mengahambat 

pelepasan tanin. 

 

F. HIPOTESIS 

Gel ekstrak etanol kulit buah pisang dengan basis karbomer mempunyai lama 

penyembuhan luka bakar yang lebih cepat daripada dengan basis poloxamer 407. 

 

 

 

 

 

 

 




