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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Dressing (balutan) luka merupakan suatu material yang digunakan 

untuk menutupi luka. Tujuan dari penutupan luka ini adalah untuk melindungi 

luka dari infeksi eksternal sampai penyembuhan alami terjadi dan dari gesekan 

dengan pakaian (Johnson, 2004). Pemilihan dressing (balutan) yang tepat 

merupakan hal yang penting dalam perawatan luka. Prinsip dasar dalam memilih 

dressing (balutan luka) yang optimal antara lain jika luka kering maka harus 

dilembabkan, jika luka memiliki eksudat yang luas maka cairan harus diserap, jika 

luka memiliki jaringan nekrotik atau debris asing maka jaringan tersebut harus 

dibuang, dan jika luka mengalami infeksi maka harus diterapi dengan antibiotik 

(Medika Jurnal Kedokteran Indonesia, 2010). 

Absorbent dressing merupakan balutan untuk menyerap eksudat luka 

karena prinsip perawatan luka adalah menciptakan kondisi lembab bukan basah 

(Pangayoman, 2009). Absorbent dressing konvensional yang masih dipakai 

hingga sekarang adalah kasa sedangkan absorbent dressing modern antara lain 

yang berjenis hidrokoloid dan natrium alginat (Medika Jurnal Kedokteran 

Indonesia, 2010). Kasa memiliki beberapa kelemahan di antaranya 

mengkondisikan lingkungan luka dari basah menjadi kering. Hal ini menyebabkan 

epitel yang terbentuk menempel pada kasa sehingga saat kasa diambil 

menimbulkan rasa sakit. Penggunaan absorbent dressing modern seperti natrium 

alginat diharapkan dapat mengurangi ketidaknyamanan tersebut karena natrium 
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alginat berubah menjadi gel ketika menyerap eksudat sehingga tidak menempel 

pada epitel kulit. Selain itu, penggantian balutan natrium alginat dapat dilakukan 

selama 3-4 hari sekali karena alginat bersifat antimikroba sedangkan jika 

menggunakan kasa perlu penggantian setiap hari untuk menghindari timbulnya 

infeksi (Ovington, 2002). Balutan luka dari natrium alginat saat ini masih diimpor 

dari luar negeri. Harga alginat cukup tinggi sehingga menyebabkan harga balutan 

luka natrium alginat mahal. Bahan baku alginat berasal dari rumput laut coklat 

(Sargasum sp.) yang melimpah di Indonesia (Mutia, 2009). 

Kitosan merupakan senyawa kimia yang merupakan derivate atau 

turunan dari senyawa kitin. Kitin umumnya diisolasi dari kerangka hewan 

invertebrata misalnya cangkang Crustaceae sp, yaitu udang, lobster, kepiting, dan 

hewan laut yang bercangkang lainnya. Kitosan bersifat non toksik, biokompatibel, 

biodegradabel, dan polikationik dalam suasana asam dan dapat membentuk gel 

apabila kontak dengan air karena adanya ikatan silang yang terjadi dalam struktur 

(Sembiring, 2011). 

Respon tubuh setelah mengalami luka adalah terjadi proses inflamasi 

atau peradangan. Saat peradangan terjadi rangkaian reaksi yang memusnahkan 

agen yang membahayakan jaringan dan mencegah agen menyebar lebih luas. 

Agen yang membahayakan ini misalnya kuman, bakteri, mikroba, dan lain-lain 

yang dapat menghambat proses penyembuhan luka. Optimalisasi proses 

penyembuhan luka dapat dibantu dengan penambahan agen terapi. Agen terapi ini 

berupa zat atau bahan yang berfungsi menghambat pertumbuhan kuman, mikroba, 

jamur, bakteri, dan lain-lain. Salah satu agen terapi yang dapat digunakan adalah 
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kurkumin. Kurkumin merupakan salah satu senyawa yang terkandung dalam 

temulawak atau kunyit. Kurkumin bersifat anti imflamatori, anti imunodefisiensi, 

anti virus, anti bakteri, anti jamur, anti oksidan, anti karsinogenik dan anti infeksi 

(Kristina, 2009). 

Struktur kitosan maupun alginat memiliki kecenderungan untuk 

membentuk muatan ionik. Alginat yang bersifat polianion (bermuatan negatif) dan 

kitosan yang bersifat polikation (bermuatan positif) akan membentuk 

polielektrolit komplek ketika dicampur. Polielektrolit komplek ini dapat 

mempercepat penyerapan cairan karena sisi ionik dari alginat maupun kitosan 

memiliki potensi besar untuk menarik molekul air dengan pembentukan ikatan 

hidrogen (Meng et.al., 2010).  

Hasil penelitian Dai, et al. (2009) yang membuat sponge alginat-

kitosan berkurkumin didapatkan hasil apabila komposisi alginat lebih besar 

daripada kitosan menghasilkan sponge yang kurang bagus daya absorbsinya 

dibandingkan dengan yang komposisi kitosannya lebih banyak. Pada penelitian 

tersebut Dai menggunakan dua jenis polimer untuk membentuk ikatan kimia yang 

komplek. Pada penelitian ini akan dibuat lebih banyak variasi komposisi antara 

alginat-kitosan serta dibuat yang hanya berkomposisi alginat dan kitosan saja. Hal 

ini dimaksudkan untuk mengetahui variasi penyerapan yang terjadi serta memilih 

sponge mana yang bagus antara campuran atau tidak berupa campuran alginat-

kitosan. 

Beberapa karakterisasi yang akan dilakukan untuk menguji sponge 

yang terbentuk antara lain dengan uji FTIR (Fourier Transform Infra Red) untuk 
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menganalisa gugus fungsional campuran alginat-kitosan-kurkumin. Kemampuan 

absorb sponge ditentukan dengan menginkubasi sponge pada pH 7,4 di phosphate 

buffer saline (PBS) dan kemudian menghitung volume cairan yang terserap 

dengan ditimbang. Uji sitotoksisitas dilakukan dengan menggunakan MTT Assay 

dan kemudian diuji HPA (Histopatologi Anatomi) dengan terlebih dahulu diujikan 

ke kulit mencit untuk mengetahui re-epitelisasi dan kepadatan kolagen yang 

terbentuk setelah luka. Selain itu diuji juga persentase kadar air yang terdapat 

dalam sponge. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

  Rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan uraian latar belakang yaitu : 

1. Apakah sponge balutan luka dapat dibuat dari alginat-kitosan berkurkumin? 

2. Bagaimana karakterisasi fisik (FTIR, uji absorb, dan uji kadar air) dan 

karakterisasi biologi (MTT Assay dan histopatologi anatomi) sponge balutan 

luka dari alginat-kitosan berkurkumin? 

3. Bagaimana karakteristik sponge balutan luka dari alginat-kitosan 

berkurkumin yang berpotensi digunakan sebagai absorbent dressing ? 

 
1.3 BATASAN MASALAH 

  Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Karakterisasi yang dilakukan meliputi karakterisasi fisik (FTIR, uji absorb, 

dan uji kadar air) dan karakterisasi biologi (MTT Assay dan histopatologi 

anatomi). 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN  

  Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Melakukan pembuatan sponge balutan luka dari bahan alginat-kitosan 

berkurkumin. 

2. Mengetahui karakterisasi fisik (FTIR, uji absorb, dan uji kadar air) dan 

karakterisasi biologi (MTT Assay dan histopatologi anatomi) sponge balutan 

luka dari alginat-kitosan berkurkumin. 

3. Mengetahui karakteristik sponge balutan luka dari alginat-kitosan 

berkurkumin yang berpotensi digunakan sebagai absorbent dressing. 

 
1.5 MANFAAT PENELITIAN 

1. Hasil penelitian dapat digunakan untuk referensi dalam pembuatan sponge 

balutan luka dari alginat-kitosan berkurkumin sebagai material medis 

sehingga dapat mengurangi impor balutan luka alginat dari luar negeri. 

2. Memanfaatkan sumber daya asli hayati Indonesia antara lain limbah 

cangkang Crustaceae sp. untuk kitosan, rumput laut coklat jenis Sarggasum 

sp. untuk alginat, dan tanaman Zingiberaceae khususnya kuyit dan 

temulawak untuk pembuatan kurkumin.  
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