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BAB 1  
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pencucian luka dengan cairan antiseptik merupakan salah satu langkah dalam 

penatalaksanaan luka kronis. Pada luka yang terinfeksi, pencucian dengan antiseptik 

diharapkan dapat menurunkan koloni kuman dan membantu mencegah infeksi. Salah satu 

kuman patogen yang penting adalah Pseudomonas aeruginosa. Kuman oportunistik ini 

dapat membentuk koloni terutama pada pasien yang mendapatkan terapi antibiotik 

spektrum luas, menerima kemoterapi, dan pada kulit yang terkena luka bakar (Rossolini & 

Mantengoli, 2005). Sejak lama, bakteri ini didefinisikan sebagai sumber infeksi yang sulit 

ditangani, mulai menginfeksi luka pada akhir minggu pertama terjadinya luka (Taylor, 

1916) dan dilaporkan menginfeksi sampai sepertiga pasien luka bakar di rumah sakit 

(Nagoba et al., 2013). 

Di RSUD Dr. Soetomo, standar antiseptik pada penanganan luka adalah dengan 

klorheksidin-setrimide yang lebih sering dikenal dengan Savlon® dan povidon iodin untuk 

kulit yang intak. Selain bahan tersebut, tersedia bahan-bahan lain seperti poliheksanid dan 

klorheksidin tunggal. Bahan-bahan tersebut walaupun efikasinya tinggi, namun berisiko 

menimbulkan resistensi dan akibat yang tidak dikehendaki pada jaringan, terutama 

terhadap fibroblas (Thomas et al., 2009).  

Selain akibat yang tidak dikehendaki pada jaringan, mulai dilaporkan juga 

resistensi terhadap antiseptik terutama klorheksidin yang bersesuaian dengan resistensi 

kuman terhadap bakteri (Brooks et al., 2002; Kõljalg, Naaber & Mikelsaar, 2002). 

Penelitian di Afrika pada Staphylococcus aureus menunjukkan adanya hubungan antara 

resistensi terhadap antibiotik dan terhadap antiseptik utamanya klorheksidin-setrimid 
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(Conceição et al., 2016). Semakin peliknya masalah resistensi bakteri terhadap antibiotik 

terutama golongan beta-laktam ternyata berhubungan juga dengan efikasi klorheksidin 

yang sampai saat ini dipakai secara luas sebagai antiseptik. Diperlukan terobosan alternatif 

antiseptik yang efisien dari sisi pembiayaan, tidak toksik terhadap jaringan, mudah dikenali 

oleh penderita, dan dapat digunakan dengan mudah.  

Asam asetat adalah salah satu bahan yang di Eropa sejak lama telah dipakai sebagai 

cairan pencuci pada luka, terutama yang terinfeksi dengan kuman Pseudomonas 

aeruginosa. Laporan efektifitas asam asetat terhadap jenis-jenis kuman lain yang dijumpai 

pada luka kronis yang terinfeksi juga banyak ditemukan. Sifat organik asam asetat juga 

berpotensi tidak menimbulkan akibat sampingan yang tidak dikehendaki saat diaplikasi 

pada luka. Sebuah penelitian lama dengan sampel kecil dan uji klinis membuktikan bahwa 

asam asetat tidak mempengaruhi kecepatan epitelisasi pada luka (Gruber, Vistnes & 

Pardoe, 1975). Sampai saat ini, asam asetat masih dipakai sebagai salah satu alternatif 

antiseptik (Nagoba et al., 2013), terutama bila terjadi resistensi terhadap berbagai 

antibiotik (Nagoba et al., 2008) bahkan menjanjikan sebagai alternatif antiseptik di masa 

depan (Halstead et al., 2015). Asam asetat di Indonesia dijual secara bebas sebagai cuka 

makan (vinegar) dengan konsentrasi 4-12,5% sesuai Standar Nasional Indonesia 01-3711-

1995 (Hasanuddin, Dewi & Wulandra, 2012). 

Perlu diuji efikasi asam asetat pada luka yang diinfeksi dengan Pseudomonas 

aeruginosa. Apabila terbukti bahwa asam asetat memiliki efikasi yang sama atau lebih 

baik pada luka yang terinfeksi Pseudomonas aeruginosa, terdapat potensi biaya perawatan 

yang lebih efisien dari segi pembiayaan dan berpotensi mengurangi efek ikutan yang tidak 

dikehendaki. Penelitian ini bermaksud meneliti perbandingan efektifitas asam asetat pada 

luka yang terinfeksi pseudomonas aeruginosa dengan antiseptik standar di RSUD Dr. 

Soetomo yaitu klorheksidin-setrimid 1:30 dan povidon iodin 10%.  
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1.2  Rumusan Masalah 

Apakah asam asetat efektif digunakan sebagai antiseptik pada luka terinfeksi 

pseudomonas aeruginosa dibandingkan dengan klorheksidin-setrimid dan povidon iodin? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas asam asetat sebagai 

antiseptik terhadap Pseudomonas aeruginosa.  

 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Membandingkan efektifitas asam asetat sebagai antiseptik pada luka tikus yang 

terinfeksi pseudomonas aeruginosa dengan klorheksidin-setrimid. 

2. Membandingkan efektifitas asam asetat sebagai antiseptik pada luka tikus yang 

terinfeksi pseudomonas aeruginosa dengan povidon iodin. 

 

1.4  Manfaat 

1.4.1 Manfaat teoritis 

1. Menguji efektifitas asam asetat dibandingkan klorheksidin-setrimid dan 

povidon iodin.  

 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Menambah daftar antiseptik yang dapat digunakan sebagai cairan pencuci luka 

pada pasien luka kronis. 

2. Menambah daftar antiseptik organik yang berpotensi mengeradikasi kuman 

yang resisten dengan antiseptik standar.  

 


