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RINGKASAN 
 

STUDI PENGGUNAAN TERAPI CAIRAN 
PADA PASIEN LUKA BAKAR  

(Penelitian dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya) 
 

Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono 
 

Luka bakar adalah masalah kesehatan masyarakat yang sangat 
serius di dunia. Setiap tahunnya diperkirakan lebih dari 300.000 kematian 
diakibatkan oleh luka bakar karena api. Lebih dari 95% kejadian luka 
bakar berat terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan 
angka kematian tertinggi akibat luka bakar ditempati oleh Asia Tenggara 
(11,6 kematian per 100.000 populasi per tahun). Penyebab kematian pada 
fase akut (48 jam pertama) ialah syok luka bakar dan inhalation injury. 
Syok luka bakar dapat terjadi karena kebutuhan cairan yang tidak 
terpenuhi. Terapi cairan yang tidak memadai dapat menyebabkan 
perubahan fisiologi pasien luka bakar diantaranya perfusi pada ginjal dan 
mesenteric vascular beds yang berkurang, kerusakan ginjal akut, iskemik, 
kolaps kardiovaskular dan kematian. Pemberian cairan yang berlebihan 
dapat menimbulkan fluid creep, sindrom kompartemen ekstermitas, 
meningkatkan tekanan intraokular, sindrom kompartemen okular, edema 
paru dan otak, acute respiratory distress syndrome, serta gangguan 
berbagai organ.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil jenis, dosis, 
frekuensi dan waktu penggunaan terapi cairan, serta mengkaji hubungan 
profil penggunaan cairan dengan hasil terapi melalui data laboratorium 
dan data klinis pasien. Penelitian dilakukan secara prospektif pada periode 
4 Maret sampai 4 Juni 2016 di RSUD Dr. Soetomo. Penelitian ini telah 
disetujui Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya. Kriteria inklusi sebagai sampel penelitian adalah semua pasien 
luka bakar yang mendapat terapi cairan dan menjalani perawatan di 
RSUD Dr. Soetomo serta memiliki data rekam medik yang lengkap.  

Hasil penelitian dari 12 pasien diketahui bahwa pasien dengan 
jenis kelamin laki-laki (75%) lebih banyak daripada pasien perempuan 
(25%) dengan rentang usia paling banyak adalah 25-44 tahun sebesar 
50%. Termis (66,67%) merupakan penyebab luka bakar terbanyak diikuti 
oleh elektris (33,33%). Penyebab termis ialah ledakan LPG (50%) dan 
scald (16,67%). Pasien dengan luka bakar derajat II sebesar 66,67%, 
sedangkan pasien dengan luka bakar derajat II dan III sebesar 33,33%. 
Komplikasi yang paling banyak adalah hipoalbuminemia sebesar 100%. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI YULINDA RISMA RSTUDI PENGGUNAAN TERAPI...



ix 
 

Terapi cairan yang digunakan adalah kristaloid, koloid dan TPN 
(Total Parenteral Nutrition). Terdapat 12 jenis cairan kristaloid yang 
digunakan yaitu NS (100%), RL (100%), RD5 (75%), D5½NS (58,33%), 
RA (25%), D5 (16,67%), KaenMg3® (16,67%), Triofusin® E1000 
(16,67%), NaCl 3% (8,33%), D5NS (8,33%), D5¼NS(8,33%), dan 
Tutofusin® (8,33%). Jenis koloid yang diberikan ada 4 yaitu albumin 
20% (50%), FFP (Fresh Frozen Plasma) (33,33%), Gelofusin® 
(33,33%), dan dextran (8,33%). Jenis TPN yang digunakan ialah 
Clinimix® 20E (41,67%), Ivelip® 20% (33,33%) Clinimix® 15E (25%), 
Kalbamin® (16,67%), Aminofluid® (8,33%), dan Ivelip® 10% (8,33%). 

Penggunaan terapi cairan dibagi menjadi 2 fase yaitu fase 
resusitasi atau awal dan fase pemeliharaan. Pada fase awal, pasien dewasa 
dengan luas luka bakar <15% TBSA (Total Body Surface Area) dan 
pasien anak dengan luas luka bakar <10% TBSA membutuhkan cairan 
sebanyak kebutuhan fisiologi tubuh dan IWL (Insensible Water Loss). 
Pada fase resusitasi, pasien dewasa dengan luas luka bakar >15% TBSA 
dan pasien anak dengan luas luka bakar >10% TBSA membutuhkan 
cairan dengan jumlah berdasarkan rumus Baxter. Pada fase pemeliharaan, 
pasien mendapatkan cairan dengan jumlah berdasarkan kebutuhan cairan 
fisiologi dan IWL. Jenis cairan RL (91,67%) dan RA (50%) banyak 
digunakan saat fase awal, sedangkan pada fase pemeliharaan lebih banyak 
digunakan NS (58,33%), D5½NS (50%) dan RD5 (50%). Jenis cairan 
yang banyak diberikan saat terjadi tindakan ialah RL (100%), NS (75%) 
dan Gelofusin® (33,33%). Jenis, dosis dan frekuensi penggunaan terapi 
cairan tergantung dari kondisi pasien. Monitoring terapi cairan dilakukan 
melalui pemantauan produksi urin, data klinik yang meliputi tanda vital 
dan CVP (Central Venous Pressure) serta data laboratorium seperti kadar 
albumin, natrium, dan kalium. 

Dari penelitian ini disarankan perlunya penelitian lanjutan terkait 
ketercapaian penggunaan terapi cairan yang meliputi jenis, dosis, 
frekuensi dan lama penggunaanya pada pasien luka bakar. Di samping itu, 
perlu suatu kolaborasi interprofesional yang melibatkan apoteker dalam 
bentuk pemberian konseling, monitoring, dan evaluasi rutin terkait 
penggunaan terapi cairan untuk mengoptimalkan terapi. Penulisan data 
rekam medik yang lebih lengkap, tepat dan jelas juga diperlukan. 
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ABSTRACT 
 

DRUG UTILIZATION STUDY OF FLUID THERAPY 
IN BURN INJURY 

(Study at Dr. Soetomo Hospital Surabaya) 
 

Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono 
 
Background: Burn injury is a common type of traumatic injury, causing 
high morbidity and mortality. One cause of death is burn shock caused by 
less of fluid therapy. Meanwhile, fluid excess can cause pulmonary edema 
and organ disorders. Fluid therapy aims to maintain organ perfusion, 
defend a massive systemic inflammation and hypovolemia intravascular 
and extravascular. 
Objectives: This study was conducted to identify the usage of fluids in 
burn patients.  
Methods: It was prospective observational descriptive study with time-
limited sampling method that performed during 4th March-4th June 2016 
period. The inclusion criterias were burn patients that hospitalized and 
treated with fluid therapy in that period. 
Result: The fluid therapy used in this study were crystalloid, colloid, and 
TPN. NS , RL and RD5 is kind of crystalloid fluids that are widely used 
for therapy in burn patients. Types of colloid fluids that is widely used are 
Albumin 20 %, FFP and Gelofusin®. Whereas, for type of TPN fluid, 
most of these patients received Clinimix® 20E, Ivelip® 20 % and 
Clinimix® 15E. Fluid replacement is divided into two phases: initial 
phase and maintenance phase. RL and RA are type of fluids  that used 
during the initial phase. The selected type of fluid used during the 
maintenance phase is NS, D5½NS, and RD5. Meanwhile, RL, NS and 
Gelofusin® are type of fluids that used during a surgery. However, the 
type, dose, frequency and time of fluid therapy is determined by clinical 
condition and laboratory data of each patient. 
Conclusion: The type, dose, frequency and time of fluid therapy is 
determined by the patient's condition. 
 
 
Keyword: Drug Utilization Study, Fluids Therapy, Burn Injury 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Luka bakar adalah masalah kesehatan masyarakat yang sangat 

serius di dunia. Setiap tahunnya diperkirakan lebih dari 300.000 kematian 

diakibatkan oleh luka bakar karena api. Lebih dari 95% kejadian luka 

bakar berat terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan 

angka kematian tertinggi akibat luka bakar ditempati oleh Asia Tenggara 

(11,6 kematian per 100.000 populasi per tahun), kemudian diikuti oleh 

Mediterania Timur (6,4 kematian per 100.000 populasi per tahun) dan 

Afrika (6,1 kematian per 100.000 populasi per tahun) (Mock et al.,2008). 

Di Indonesia angka kematian akibat luka bakar masih tinggi yaitu 

sekitar 40%, terutama diakibatkan oleh luka bakar berat. Di Unit Luka 

Bakar Rumah Sakit Ciptomangunkusumo dari Januari 2011 hingga 

Desember 2012, terdapat 275 pasien luka bakar dengan 203 diantaranya 

adalah dewasa. Dari studi tersebut jumlah kematian akibat luka bakar 

keseluruhan ialah 93 pasien dengan orang dewasa sebanyak 76 pasien. 

Sebanyak 78% dari jumlah kematian tersebut disebabkan terbakar. 

Penyebab lain yaitu  listrik (14%), air panas (4%), kimia (3%) dan metal 

(1%) (Martina dan Wardhana, 2013). Faktor risiko kematian pada pasien 

luka bakar adalah usia, persentase luas area terbakar dan penyakit kronis. 

Kegagalan organ dan sepsis adalah penyebab kematian yang sering 

dilaporkan. Penyebab kematian pada fase akut (48 jam pertama) ialah 

syok luka bakar dan inhalation injury (Brusselaers, 2010). 

Luka bakar merupakan suatu bentuk kerusakan pada kulit atau 

jaringan organik lain yang utamanya disebabkan oleh panas atau trauma 

akut. Penyebab terjadinya luka bakar antara lain adalah kontak dengan 
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sumber panas seperti air panas, api, bahan kimia, listrik dan radiasi (Peck, 

2012). Luka bakar dapat menimbulkan efek lokal dan sistemik. Efek lokal 

dari luka bakar adalah kemerahan, bengkak, nyeri dan perubahan sensasi 

rasa (Rudall dan Green, 2010). Penyebab utama terjadinya efek lokal 

adalah nekrosis epidermis dan jaringan. Derajat keparahan efek lokal ini 

dipengaruhi oleh suhu yang mengenai kulit, penyebab panas dan durasi 

paparan panas (Gauglitz dan Jeschke, 2012). Efek sistemik ditimbulkan 

oleh pelepasan sitokin dan mediator inflamasi yang lain saat luas luka 

bakar telah mencapai 30% dari TBSA (Total Body Surface Area). Luka 

bakar yang luasnya lebih besar dari sepertiga TBSA menimbulkan 

kerusakan berat pada fungsi kardiovaskular yang disebut dengan syok. 

Syok adalah kondisi abnormal ketika perfusi jaringan tidak cukup kuat 

untuk mengantarkan asupan oksigen dan nutrisi serta mengeluarkan hasil 

produksi sel yang tidak dibutuhkan (Gauglitz dan Jeschke, 2012). 

Penyebab syok adalah peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang 

terjadi selama 36 jam setelah timbulnya luka bakar. Protein dan cairan 

tertarik menuju ke ruang intertsisial serta menimbulkan edema dan 

dehidrasi. Pembuluh perifer dan splanknik mengalami kontriksi dan 

hipoperfusi untuk mengkompensasi kondisi ini  (Rudall dan Green, 2010). 

Efek sistemik yang dihasilkan oleh luka bakar adalah penurunan volume 

intravaskular, peningkatan resistensi vaskular, penurunan cardiac output, 

iskemik dan asidosis metabolik (Gauglitz dan Jeschke, 2012). 

Ketika terjadi luka bakar, salah satu terapi pertolongan awal yang 

diberikan adalah resusitasi cairan. Pemberian resusitasi cairan ialah pada 

24 hingga 48 jam pertama periode hipovolemia. Resusitasi cairan 

bertujuan untuk mempertahankan perfusi organ secara menyeluruh dan 

menghadapi inflamasi sistemik yang masif serta hipovolemia cairan 

intravaskular dan ekstravaskular (Tricklebank, 2008). 
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Terdapat dua metode yang biasa digunakan untuk menentukan luas 

luka bakar yaitu Wallace‟s “rule of nines” dan Lund and Browder chart 

(Rudall dan Green, 2010). Perkiraan luas dan kedalaman luka bakar 

membantu dalam penentuan tingkat keparahan, prognosis dan pengaturan 

terapi untuk pasien. Luas luka bakar mempengaruhi pemberian resusitasi 

cairan, nutrisi dan pembedahan secara langsung. Resusitasi cairan IV 

dibutuhkan untuk semua pasien dengan luka bakar mayor termasuk 

inhalation injury dan luka lain yang berhubungan. Pemberian resusitasi 

cairan awal yang paling baik adalah pada perifer ekstermitas atas. Apabila 

memungkinkan minimal 2 kateter IV diberikan melalui jaringan yang 

tidak terbakar atau jaringan yang terbakar jika tidak memungkinkan 

diberikan pada area yang tidak terbakar (Mlcak et al., 2012). 

Terapi cairan yang diberikan pada pasien luka bakar adalah cairan 

kristaloid dan koloid. Cairan kristaloid mengandung elektrolit yang 

terdistribusi 20% di intravaskular dan 80% di ekstravaskular. Sesuai 

dengan hal ini, efisiensi cairan untuk mengembang di volume plasma 

hanya 20% (Nuevo et al., 2013). Sedangkan koloid berisi elektrolit dan 

makromolekul organik yang memiliki kemampuan terbatas dalam 

melintasi membran endotelial (Lira dan Pinsky, 2014). Salah satu contoh 

koloid adalah albumin yang memiliki kemampuan mengembangkan 

volume sampai 5 kali volume asal dalam waktu 30 menit, kecuali bila 

dijumpai kebocoran kapiler (Moenadjat, 2009). 

Pemilihan jenis dan jumlah cairan yang digunakan untuk setiap 

pasien luka bakar dapat berbeda-beda. Sebagian besar pasien luka bakar 

dengan <40 % TBSA dan pasien tanpa pulmonary injury dapat 

diresusitasi dengan cairan kristaloid isotonik. Pada pasien dengan luka 

bakar >40% TBSA dan pasien yang mengalami pulmonary injury dapat 

diberikan hipertonik salin 8 jam pertama diikuti dengan pemberian ringer 
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laktat untuk melengkapi resusitasi syok luka bakar. Larutan hipertonis 

dapat digunakan oleh bayi dan orang tua yang tidak memiliki resiko 

hipernatremia (Warden, 2012). Kombinasi cairan dapat diberikan pada 

pasien dengan luka bakar yang berat, pediatri, dan luka bakar dengan 

inhalation injury agar perfusi jaringan dapat tercukupi dan meminimalkan 

edema (Mlcak et al., 2012). 

Respon pemberian cairan dan toleransi fisiologi dari pasien 

merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan pemberian terapi 

cairan, sehigga rumus resusitasi cairan hanya dijadikan sebagai panduan 

awal. Cairan tambahan biasanya dibutuhkan pada luka bakar dengan 

inhalation injury, electrical burns dan adanya trauma serta resusitasi yang 

tertunda. Regimen resusitasi yang tepat diperlukan untuk pemeliharaan 

dari perfusi organ vital. Resusitasi yang tidak memadai dapat 

menyebabkan perubahan fisiologi pasien luka bakar diantaranya perfusi 

pada ginjal dan mesenteric vascular beds yang berkurang, kerusakan 

ginjal akut, iskemik, kolaps kardiovaskular dan kematian (Gauglitz dan 

Jeschke, 2012; Mlcak, 2012).    

Pemberian resusitasi berlebihan yang disebut dengan fluid creep 

merupakan salah satu masalah penting selama periode awal perawatan 

luka bakar (Luo et al., 2015). Fluid creep dapat menimbulkan edema 

splanknik yang dapat meningkatkan tekanan intraabdominal. Hipertensi 

intraabdominal terjadi ketika tekanan intraabdominal melebihi 25 mmHg 

dan berhubungan dengan kerusakan renal, iskemia usus, malperfusi hepar, 

serta gangguan jantung dan paru. Hipertensi intraabdominal yang berat 

atau tanpa terapi dapat menimbulkan abdominal compartment syndrome 

(ACS) serta kematian. Terdapat korelasi antara volume cairan resusitasi 

yang diberikan dengan tekanan intraabdominal (Tricklebank, 2008). 

Resusitasi yang berlebihan juga dapat menyebabkan sindrom 
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kompartemen ekstermitas, meningkatkan tekanan intraokular, sindrom 

kompartemen okular, edema paru dan otak, acute respiratory distress 

syndrome, serta gangguan berbagai organ (Pham et al., 2008; Warden, 

2012; Luo et al., 2015).   

Tatalaksana resusitasi cairan dan pertimbangan terjadinya edema 

perlu diperhatikan selama 24-48 jam pertama setelah timbul luka bakar. 

Sebanyak 13% dari korban kecelakaan meninggal selama 48 jam pertama 

karena kegagalan resusitasi. Abdominal Compartment Syndrome 

merupakan akibat dari kelebihan cairan yang telah teridentifikasi sebagai 

komplikasi utama dari upaya resusitasi. Perhatian terhadap titrasi dari 

resusitasi cairan setiap jam dibutuhkan untuk menghindari dampak 

tersebut dan “resuscitation morbidities” (Cancio, 2014). 

Hal yang perlu dianalisis dalam kasus ini adalah pemberian cairan 

yang melebihi rumus yang diperkirakan (Luo et al., 2015). Oleh karena 

itu, perlu dilakukan monitoring terhadap terapi cairan dengan cara melihat 

jumlah urin yang diproduksi, pengukuran hemodinamik, pengukuran 

tegangan gas jaringan subkutan dan penentuan saturasi oksigen jaringan 

menggunakan near-infrared spectroscopy (NIRS) (Tricklebank, 2008). 

Salah satu monitoring terapi cairan adalah produksi urin. Perfusi 

organ yang memadai ditunjukkan oleh produksi urin lebih dari 30 ml/jam 

(0,5ml/kgBB/jam) untuk dewasa dan 1 ml/kgBB/jam untuk anak-anak. 

(Mlcak et al., 2012). Diuretik kuat seperti furosemid biasanya diberikan 

saat terjadi akumulasi cairan untuk mencapai keseimbangan cairan negatif 

dan memperbaiki hasil terapi setelah dilakukan pengaturan keseimbangan 

cairan (Rewa dan Bagshaw, 2015). Pasien dengan luka bakar tegangan 

listrik tinggi dan crush injuries dengan mioglobin dan / atau hemoglobin 

dalam urin meningkatkan risiko obstruksi tubulus ginjal. Natrium 

bikarbonat harus ditambahkan ke cairan IV untuk membasakan urin, dan 
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output urin harus dipertahankan pada 1-2 mL/kg/jam selama protein ini 

dalam urin. Penambahan diuretik osmotik seperti manitol mungkin juga 

diperlukan untuk membantu dalam membersihkan urin dari protein ini 

(Mlcak et al., 2012). 

Pemahaman yang baik tentang penggunaan terapi cairan pada 

pasien luka bakar diperlukan agar pasien mendapat terapi yang optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan terapi cairan 

dan menganalisis masalah terkait pemberian cairan. Masalah utama yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah hubungan antara  penggunaan terapi 

cairan terhadap hasil terapi pada pasien luka bakar. Hasil dari penelitian 

ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pemberian terapi selanjutnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana profil penggunaan terapi cairan pada pasien luka bakar 

di RSUD Dr. Soetomo Surabaya? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengidentifikasi profil penggunaan terapi cairan pada pasien luka 

bakar di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mendeskripsikan profil jenis, dosis, frekuensi dan waktu 

penggunaan cairan yang digunakan pada pasien luka bakar. 

2. Mengkaji hubungan polapenggunaan cairan dan hasil terapi 

melalui data laboratorium dan data klinis pasien luka bakar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberi gambaran profil penggunaan terapi cairan pada pasien 

luka bakar sehingga dapat digunakan untuk penelitian lanjutan. 

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi RSUD Dr. 

Soetomo dalam pemberian terapi yang optimal dan peningkatan 

mutu pelayanan kesehatan untuk pasien luka bakar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Kulit 

Kulit adalah organ terluas tubuh yang mencapai 15% dari total 

berat badan dewasa (Kolarsick et al., 2008).  

2.1.1 Struktur dan Anatomi Kulit 

Kulit terdiri dari tiga lapisan yaitu epidermis, dermis, dan jaringan 

subkutan yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 (Kolarsick et al., 2008).  

 
Gambar 2.1 Potongan dari lapisan kulit (Gantwerker dan Him, 2012) 

 

2.1.1.1 Epidermis 

Lapisan terluar dari kulit adalah epidermis yang berlapis-lapis, 

lapisan epitel squamous terdiri dari 2 jenis sel utama yaitu keratinosit dan 

sel dendritik. Keratinosit dan sel dendritik dapat dibedakan dengan jelas, 

sel dendritik memiliki jembatan interseluler. Epidermis mempunyai 

kumpulan sel yang lain, seperti melanosit, sel Langerhans, dan sel 

Merkel, namun jenis sel yang paling banyak adalah keratinosit (Kolarsick 

et al., 2008 ).  
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(1) Keratinosit  

Keratinosit mensintesis keratin, sebuah  molekul heliks triple-

stranded yang merupakan struktur protein utama dari epidermis. Filamen 

keratin membentuk jaringan “keranjang” di sekitar inti dengan jari-jari 

yang menyebar melalui sitoplasma untuk menghubungkan inti dengan 

permukaan sel. Jaringan filamen ini memebentuk sitoskeleton. Keratinosit 

yang terlibat dalam respon terhadap cedera dapat dilihat pada Gambar 2.2 

(Powell, 2006). 

 

 
Gambar 2.2 Respon keratinosit terhadap cedera (Powell, 2006) 

 

(2) Melanosit 

Melanosit berasal dari neural crest embrio dan bermigrasi ke 

dalam ektoderm, hair bulb, retina dan pia arachnoid. Melanosit berisi 

organel “melanosom” yang mensintesis pigmen melanin dari asam amino 

esensial fenilalanin. Melanosit berada di bawah lapisan sel basal dan 

mengirim proses dendritik diantara sel basal. Radiasi ultraviolet 

meningkatkan produksi melanosit dan mentransfer melanosom serta 

meningkatkan pigmentasi untuk membantu melindungi kulit dari 

kerusakan oleh sinar ultraviolet (Powell, 2006). 
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(3) Sel langerhans 

Sel langerhans adalah sel dendritik yang berasal dari sumsum 

tulang. Sel ini adalah sel “penjaga” epidermis yang dapat mendeteksi dan 

mengumpulkan exogenous antigen atau sesuatu yang melewati kulit. 

Proses ini melibatkan sel T yang tidak spesifik dalam kelenjar kulit atau 

getah bening. Dengan cara ini, sel T spesifik untuk antigen akan 

menerima beberapa antigen dan teraktifasi. Sel langerhans merupakan 

bagian dari sistem immunosurveillance terhadap antigen virus dan tumor 

(Powell, 2006). 

(4) Sel merkel 

Sel merkel bukan merupakan sel dendritik, berada di dekat folikel 

rambut dan ujung saraf tidak bermyelin. Sel ini dapat menjadi transducers 

untuksentuhan yang halus (Powell, 2006). 

Epidermis dibagi menjadi 4 lapisan berdasarkan morfologi dan 

posisinya yaitu lapisan sel basal (stratum germinativum), lapisan sel 

squamous (stratum spinosum), lapisan sel granular (stratum granulosum) 

dan lapisan sel tanduk (stratum corneum) (Kolarsick et al., 2008).  

(1) Lapisan sel basal (Stratum germinativum) 

Umumnya lapisan ini hanya berupa selapis sel yang tebal, tetapi 

pada glabrous skin dan hyperproliferative epidermis terdapat dua atau 

tiga lapis sel tebal. Jenis sel utama adalah keratinosit yang dapat membagi 

atau tidak dapat membagi. Melanosit dalam lapisan basal dapat mencapai 

5-10% dari populasi sel (Venus et al., 2011).   

(2) Lapisan sel squamous (Stratum spinosum) 

Sel basal bergerak menuju permukaan dan membentuk selapis sel 

polihedral yang dihubungkan oleh desmosome (Venus et al., 2011). 

Lapisan ini disebut lapisan spinous karena sel bergabung oleh adanya 

cohesive desmosomes yang menyerupai „spines‟ atau duri saat dilihat 
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dibawah mikroskop cahaya (Powell dan Soon, 2002). Terdapat 5-10 sel  

yang tebal dan bersisik (squamous cell) yang menyusun lapisan ini. 

Lapisan squamous berisi sel yang bervariasi dan berbeda bentuk, struktur 

dan sifat subseluler tergantung dari lokasinya. Sel suprabasal  berbentuk 

polihedral dan inti yang bulat, sedangkan lapisan squamous atas 

umumnya berukuran besar dan membesar serta mendesak menuju 

permukaan kulit dan berisi lamellar granules. Lamellar granules ialah 

membran yang terikat organel yang mengandung glikoprotein, glikolipid, 

fosfolipid, sterol bebas, dan sejumlah hidrolisis asam, termasuk lipase, 

protease, asam fosfatase, dan glikosidase (Kolarsick et al., 2008).  

(3) Lapisan sel granular (Stratum granulosum) 

Lapisan terluar epidermis yang masih mengandung sel hidup 

adalah stratum granulosum yang terdiri dari flattened cells yang berisi 

granul keratohialin yang berlimpah dalam sitoplasmanya (Kolarsick et al., 

2008). Sitoplasma juga berisi butiran lamellated yang kecil (Odland 

bodies) (Venus et al., 2011). Sel-sel dalam lapisan ini bertanggung jawab 

untuk sintesis lebih lanjut dan modifikasi protein yang terlibat dalam 

keratinisasi (Kolarsick et al., 2008).  

Butiran keratohialin  sangat basa dan memiliki bentuk serta ukuran 

yang tidak teratur. Aksi enzimatis dari butiran keratohialin dapat 

menghasilkan “soft” keratin di epidermis. Rambut dan kuku tidak 

memiliki butiran keratohialin dan tonofibril filaments melintasi 

sitoplasma sel akan mengeras karena gabungan dari ikatan disulfida dan 

memproduksi “hard” keratin. Enzim lisosom terdapat dalam jumlah 

sedikit di stratum basalis and stratum spinosum, namun banyak 

ditemukan di stratum granulosum karena lapisan granular adalah daerah 

keratogenous dari epidermis (Kolarsick et al., 2008).  
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Ketebalan lapisan granular bervariasi tergantung lapisan sel tanduk 

yang ada di atasnya. Misalnya, di bawah area lapisan tanduk yang tipis, 

lapisan granular mungkin hanya terdiri dari 1-3 lapis sel, namun 

ketebalannya dapat mencapai 10 kali di bawah telapak tangan dan telapak 

kaki (Kolarsick et al., 2008).  

(4) Lapisan sel tanduk (Stratum corneum)  

Stratum corneum adalah lapisan terluar dari epidermis. Terdiri atas 

sel-sel yang telah bermigrasi dari stratum granulosum. Sel yang disebut 

korneosit ini telah kehilangan inti dan organel sitoplasmanya. Sel tebal 

ditemukan pada lapisan korneum yang berada di telapak tangan dan 

telapak kaki, namun lebih tipis di bagian tubuh yang lain. Pada kulit 

palmoplantar terdapat lapisan tambahan yaitu lapisan lusidum. Sel pada 

lapisan ini masih berinti dan disebut sel transisional. Waktu pembelahan 

sel hingga pelepasan lapisan tanduk sekitar 28 hari, tapi dapat berubah 

dengan adanya proses penyakit yang bermacam-macam (Venus et al., 

2011). Korneosit yang kaya protein dan kandungan lipid yang rendah 

dikelilingi oleh matriks ekstraseluler lipid (Kolarsick et al., 2008).  

2.1.1.2 Dermis 

Bagian luar dermis berbatasan dengan epidermis, sedangkan 

bagian dalam dibatasi oleh subkutan (Venus et al., 2011). Dermis 

menerima sebagian besar suplai darah untuk kulit dan terdiri dari dermal 

appendages termasuk kelenjar apokrin, kelenjar ekrin dan folikel rambut. 

Lapisan ini dibagi dalam superficial atau papillary dermis dan deeper 

reticular dermis (Gantwerker dan Hom, 2012). Ketebalan lapisan dermis 

bervariasi tergantung  lokasi pada anatomi tubuh (Kolarsick et al., 2008). 

Kelopak mata memiliki lapisan dermis yang ketebalannya kurang dari 

1mm, sedangkan pada bagian punggung ketebalannya lebih dari 5mm. 

Dermis memiliki sifat yang keras, lapisan kenyal yang memproteksi 
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tubuh melawan mechanical injury dan berisi struktur yang khusus (Venus 

et al., 2011).   

Dermis memiliki serat, serabut, dan jaringan ikat amorf yang 

terintegrasi dalam mengakomodasi stimulus yang disebabkan oleh 

masuknya saraf, pembuluh darah jaringan, epidermally derived 

appendages, fibroblas, makrofag, dan sel mast. Sel darah lainnya, 

termasuk limfosit, sel plasma, dan leukosit, masuk ke dalam dermis dan 

merespon berbagai rangsangan. Dermis tidak mengalami diferensiasi 

dengan urutan yang jelas seperti epidermis, tapi struktur dan organisasi 

dari komponen jaringan ikat diprediksi berdasarkan kedalaman letaknya. 

Komponen matriks, termasuk kolagen dan jaringan ikat yang elastis 

bervariasi tergantung kedalaman letaknya. Komponen ini mengalami 

pergantian dan remodelling pada kulit normal, dalam proses patologis, 

serta saat menerima rangsangan eksternal (Kolarsick et al., 2008).  

Komponen utama dari dermis adalah kolagen, protein berserat 

dengan paling sedikit 15 jenis genetik yang berbeda pada kulit manusia. 

Sebuah struktural utama protein untuk seluruh tubuh yaitu kolagen 

ditemukan di tendon, ligamen, lapisan tulang, dan dermis. Kolagen adalah 

bahan yang menahan tekanan utama pada kulit. Serat elastis berperan 

dalam menjaga elastisitas tetapi hanya sedikit menahan deformasi dan 

robeknya kulit (Kolarsick et al., 2008).  

Berikut adalah komponen yang terdapat dalam dermis. 

(1) Pembuluh darah 

Pembuluh darah dari deep plexus di subkutan untuk menyuplai 

kelenjar keringat dan hair papillae dan superficial plexus di papillary 

dermis. Vasodilatasi dapat meningkatkan aliran darah dan berperan dalam 

termoregulasi dari penyembuhan luka (Powell, 2006) 
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(2) Rambut 

Rambut merupakan derivat dari keratin. Ini berasal dari folikel 

rambut yang terdiri dari hair bulb, papilla, dan berhubungan dengan 

kelenjar sebasea, kelenjar keringat dan arrector pili muscle. Terdapat 3 

fase pertumbuhan rambut yaitu anagen, katagen dan telogen (Venus et al., 

2011). Rambut memiliki fungsi biologis yang berharga termasuk 

memproteksi dari elemen dan mendistribusikan hasil produksi kelenjar 

keringat. Ukuran dan bentuk folikel rambut sangat bermacam-macam 

tergantung lokasinya namun semua rambut memiliki struktur dasar yang 

sama (Kolarsick et al., 2008).  

(3) Ujung saraf 

Nerve bundles bersama dengan arteri dan vena ditemukan dalam 

jumlah yang besar di dermis. Meissner corpuscles berada dalam papila 

dermal untuk menghantarkan rangsang sentuhan dan banyak ditemukan 

dibagian tangan khususnya ujung jari. Vater-Pacini corpuscles berada 

pada dermis bagian dalam dan berperan untuk menerima rangsangan 

berupa tekanan. Rangsangan nyeri, suhu dan gatal ditransmisikan oleh 

serabut saraf tidak bermielin yang berada di sekitar folikel rambut dan 

papillary dermis (Kolarsick et al., 2008).  

(4) Kelenjar sebasea (Sebaceous Glands) 

Kelenjar sebasea ditemukan dalam jumlah yang besar pada wajah 

dan kulit kepala, tetapi hampir ada di semua lokasi tubuh, kecuali tarsal 

plate dari kelopak mata, mukosa bukal, prepuce, mukosa lateral frenulum 

penis, labia minor, dan areola pada wanita. Sel kelenjar sebasea 

mengandung tetesan lemak yang melimpah dikenal sebagai sebum dalam 

sitoplasma dan disusun ke dalam lobulus dan berada di bagian atas folikel 

rambut (Kolarsick et al., 2008).  
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(5) Kelenjar keringat ekrin  

Kelenjar keringat ekrin terlibat dalam regulasi panas, paling 

banyak terdapat di telapak kaki dan paling sedikit di punggung. Kelenjar 

keringat berasal dari sel epitel dan tumbuh ke bawah. Kelenjar ini 

berbentuk tubular atau ductal, struktur nya mengalami modifikasi selama 

perkembangan untuk menghasilkan tiga bagian dari keringat ekrin, yaitu 

saluran intradermal berpilin, bagian dermal yang lurus dan saluran 

sekretori yang melingkar (Kolarsick et al., 2008).  

(6) Kelenjar Keringat Apokrin  

Kelenjar apokrin ikut terlibat dalam release aroma atau penciuman. 

Kelenjar keringat apokrin pada manusia berbeda dengan kelenjar ekrin 

dan apoekrin karena tidak terbuka langsung ke permukaan kulit, terutama 

untuk daerah aksila dan perineum. Sebaliknya, saluran intraepithelial 

membuka ke pilosebaceous follicles dan masuk ke dalam infundibulum 

atas saluran sebasea. Basal secretory coil dari kelenjar apokrin secara 

normal berada pada jaringan subkutan. Kelenjar keringat apokrin 

mengembangkan bagian sekretorinya dan menjadi aktif sebelum pubertas 

(Kolarsick et al., 2008).  

(7) Kelenjar keringat apoekrin  

Kelenjar keringat apoekrin berkembang selama pubertas dari 

prekursor seperti pada ekrin dan kelenjar ini terbuka secara langsung. 

Ditemukan selama isolasi dari keringat ketiak manusia yang berasal dari 

pasien dengan axillary hyperhidrosis, sebuah kondisi yang ditandai 

dengan abnormalitas peningkatan jumlah keringat. Kelenjar keringat 

apoeccrine ditemukan di aksila dewasa dengan frekuensi yang relatif 

bervariasi antar individu (Kolarsick et al., 2008).  
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2.1.2 Fisiologi kulit 

Kulit sebagai barier fisik berperan dalam memproteksi tubuh dari 

lingkungan, terutama epidermis yang merupakan bagian terluar dari kulit 

(Venus et al., 2011). Sel tanduk dari lapisan epidermis memberikan 

perlindungan mekanis dan barier untuk mencegah keluarnya air dan 

invasi dari bahan asing (Kolarsick et al., 2008). Kulit juga berfungsi 

sebagai pertahanan pertama melawan mikroorganisme. Mekanisme 

perlindungan tersebut termasuk produksi peptida antimikroba, sel 

langerhans dan sel T di epidermis. Kekeringan pada bagian luar epidermis 

dan pelepasan keratinosit secara terus menerus membantu dalam 

mencegah perkembangan organisme di kulit (Venus et al., 2011).   

Kulit berperan dalam menerima rangsangan. Inervasi di kulit 

sangat kompleks meliputi persepsi dari stimulus eksternal, pengaturan 

suhu dan komunikasi sosioseksual. Rangsangan berupa sentuhan, getaran, 

suhu, tekanan, nyeri dan gatal dapat diterima oleh reseptor di kulit. 

Meissner‟s corpuscles dapat mendeteksi adanya perubahan sentuhan yang 

ringan dan getaran. Reseptor sel Merkel mampu mendeteksi sentuhan 

yang ringan dan tekanan, sedangkan Pacinian corpuscles mendeteksi 

tekanan dan getaran. Selain reseptor tersebut, juga terdapat reseptor 

Ruffini pada kulit.  Meissner‟s corpuscles dan Pacinian corpuscles adalah 

reseptor yang dapat beradaptasi dengan cepat, sedangkan reseptor sel 

Merkel dan Ruffini merupakan reseptor yang beradaptasi dengan 

perlahan. Pada kulit juga terdapat reseptor untuk rangsangan suhu. 

Reseptor dingin teraktivasi ketika suhu tubuh 1-20O. Reseptor hangat 

mempertahankan potensial aksi tetap antara 34-45O, tetapi frekuensinya 

meningkat denag peningkatan suhu. Suhu yang lebih dari 45O akan 

dirasakan sebagai nyeri (Venus et al., 2011).   
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2.2 Tinjauan Tentang Kompartemen Cairan Tubuh 

Tubuh manusia dibagi menjadi 2 kompartemen, yaitu ruang 

intraseluler dan ruang ekstraseluler (Agrò et al., 2013). Cairan tubuh 

terdistribusi dalam dua kompartemen tersebut (Guyton dan Hall, 2016). 

Kompartemen ini dipisahkan oleh membran semipermeabel. Ruang 

ekstraseluler dibagi menjadi ruang intravaskular atau plasma, interstisial 

dan transeluler (Agrò et al., 2013). Cairan transeluler ini terdiri dari cairan 

sinovial, peritonial, perikardial, ruang intraokuler, dan juga cairan 

serebrospinal. Pada beberapa kasus komposisi cairan transeluler sangat 

berbeda dari plasma atau cairan interstisial (Guyton dan Hall, 2016). 

Laki-laki dewasa dengan berat badan 70 kg memiliki total cairan 

tubuh 60% dari berat badan atau sekitar 42 liter. Persentase ini tergantung 

usia, jenis kelamin, dan tingkat obesitas. Presentase ini akan berkurang 

seiring dengan bertambahnya usia karena proses penuaan berhubungan 

dengan peningkatan massa lemak. Secara normal, wanita memiliki 

presentase lemak yang lebih besar daripada laki-laki, rata-rata total cairan 

tubuh wanita adalah 50% dari berat badan. Bayi prematur dan bayi yang 

baru lahir memiliki rata-rata total cairan tubuh 70-72% dari berat badan 

(Guyton dan Hall, 2016). Cairan tubuh terdistribusi ke dalam ekstraseluler 

dan intraseluler. Cairan dalam intraseluler kira-kira 55% dari total cairan 

tubuh dan cairan ekstraseluler 45% total cairan tubuh. Kira-kira 15% dari 

cairan ekstraseluler berada di plasma, 45% di interstisial dan 40% di 

transeluler (Agrò et al., 2013). Regulasi cairan dalam tubuh ditunjukkan 

oleh Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Regulasi cairan tubuh dari kompartemen utama dan 

membran yang memisahkan kompartemen untuk laki-laki 
dengan berat badan 70kg (Guyton dan Hall, 2016) 

 
2.2.1 Kompartemen cairan ekstraseluler 

Seluruh cairan yang ada di luar sel secara kolektif disebut cairan 

ekstraseluler. Jumlah total cairan ekstraseluler mencapai 20% dari berat 

badan atau sekitar 14 liter untuk laki-laki dengan berat badan 70 kg. Dua 

kompartemen terbesar dari cairan ekstraseluler adalah cairan interstisial 

yang menempati lebih dari ¾ bagian dari cairan ekstraseluler dan plasma 

yang mencapai hampir ¼ bagian dari cairan ekstraseluler. Terjadi 

pertukaran zat terus menerus antara plasma dengan cairan interstisial 

melalui membran kapiler. Pori-pori membran kapiler sangat permeabel 

untuk hampir semua bahan dalam cairan ekstraseluler kecuali protein. 

Oleh karena itu, cairan plasma dan interstisial memiliki komposisi yang 

sama kecuali protein yang konsentrasinya lebih tinggi dalam plasma 
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(Guyton dan Hall, 2016). Volume relatif dari plasma dan cairan 

interstisial ditentukan oleh tekanan osmotik (onkotik) yang mendesak 

melewati dinding kapiler. Tekanan osmotik pada dua sisi tersebut sama, 

tetapi tekanan onkotiknya ditentukan oleh protein plasma dalam 

pembuluh darah (Campbell, 2003). 

Donnan effect menyebabkan konsentrasi kation di plasma 2% 

lebih besar daripada cairan interstisial (Guyton dan Hall, 2016). Protein 

bermuatan negatif pada pH tubuh (Campbell, 2003). Oleh karena itu, 

protein plasma dapat mengikat kation seperti natrium dan kalium. Jadi,  

protein plasma ikut berperan dalam menentukan jumlah kation dalam 

plasma. Sebaliknya, konsentrasi ion negatif cairan  interstisial sedikit 

lebih banyak daripada plasma, karena muatan negatif protein plasma dan 

anion saling tolak-menolak  (Guyton dan Hall, 2016). 

2.2.2 Kompartemen cairan intraseluler 

Cairan intraseluler menempati sekitar 40% dari berat badan pada 

sebagian besar orang. Cairan dari setiap sel memiliki komposisi masing-

masing, tetapi konsentrasi dari setiap bahan hampir sama antara satu sel 

dengan sel yang lain. Cairan intraseluler dari sel yang berbeda-beda ini 

merupakan salah satu kompartemen cairan yang besar (Guyton dan Hall, 

2016). 

Cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler dipisahkan oleh 

membran sel yang mudah ditembus oleh air, tetapi sulit ditembus oleh 

sebagian besar elektrolit tubuh. Berbeda dengan cairan ekstraseluler, 

cairan intraseluler berisi sedikit ion natrium dan klorida dan hampir tidak 

ada ion kalsium (Guyton dan Hall, 2016). Komposisi cairan intraseluler 

yang penting ialah protein, kation kalium dan anion fosfat (misalnya 

kreatin fosfat, ATP) (Campbell, 2003). Ion kalium dan fosfat terdapat 

dalam jumlah yang besar serta ion magnesium dan sulfat dalam jumlah 
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yang sedang. Jumlah protein hampir empat kali lebih banyak dari pada 

dalam plasma (Guyton dan Hall, 2016). 

2.2.3 Elektrolit 

Natrium dan kalium memiliki peran penting dalam 

mempertahankan osmolalitas dan volume sel yaitu membangkitkan 

resting membran potensial dan potensial aksi dari jaringan yang 

dirangsang. Sebagian besar ion kalsium berada dalam ekstraseluler, tapi 

mempunyai peran penting dalam regulasi metabolisme sel dan dalam 

jantung dan otot rangka sebagai penghubung antara aktivitas elektrik dan 

kontraksi. Ion ini juga mempengaruhi rangsangan neuromuskular dan 

kebutuhan dari pembekuan darah. Magnesium lebih banyak berada di 

intraseluler daripada ekstraseluler. Magnesium diperlukan untuk sistem 

enzim di intraseluler termasuk fosforilasi oksidatif dan sintesis protein. 

Klorida dan bikarbonat adalah anion yang berada di ekstraseluler. Klorida 

memiliki fungsi penting dalam sekretori dan absorbsi sel pada ginjal dan 

gastrointestinal tract. Bikarbonat berperan dalam mengontrol pH dan 

transport karbondioksida. Komponen ion dalam intraseluler dan 

ekstraseluler ditunjukkan oleh Gambar 2.4, sementara Tabel II.1 

menunjukkan konsentrasi komponen dalam intraseluler dan ekstraseluler 

(Campbell, 2003). 
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Gambar 2.4 Kation dan anion utama dalam intraseluler dan 

ekstraseluler (Guyton dan Hall, 2016) 
 

Tabel II.1 Komponen dalam cairan intraseluler dan ekstraseluler 
(Guyton dan Hall, 2016) 

 Plasma 
(mOsm/L 

H2O) 

Interstisial 
(mOsm/L 

H2O) 

Interseluler 
(mOsm/L 

H2O) 
Na+ 142 139 14 
K+ 4,2 4,0 140 
Ca+ 1,3 1,2 0 
Mg+ 0,8 0,7 20 
Cl- 106 108 4 
HCO2

- 24 28,3 10 
HPO4

-, H2PO4
- 2 2 11 

SO4
- 0,5 0,5 1 

Fosfokreatin   45 
Karnosin   14 
Asam amino 2 2 8 
Kreatin 0,2 0,2 9 
Laktat 1,2 1,2 1,5 
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Tabel II.1 Komponen dalam cairan intraseluler dan ekstraseluler 
(Guyton dan Hall, 2016) (lanjutan) 

 Plasma 
(mOsm/L 

H2O) 

Interstisial 
(mOsm/L 

H2O) 

Interseluler 
(mOsm/L 

H2O) 
Adenosin 
trifosfat 

  5 

Heksosa 
monofosfat 

  3,7 

Glukosa 5,6 5,6  
Protein 1,2 0,2 4 
Urea 4 4 4 
Lain-lain 4,8 3,9 10 
Total mOsm/L 299,8 300,8 301,2 
Corrected 
osmolar activity 
(mOsm/L) 

282,0 281,0 281,0 

Tekanan 
osmotik total 
pada 37oC 
(mmHg) 

5441 5423 5423 

 

2.2.4 Prinsip dasar dari osmosis dan tekanan osmosis 

Membran sel bersifat selektif permeable atau relatif tidak dapat 

ditembus oleh sebagian besar solut tetapi sangat mudah ditembus oleh air. 

Ketika konsentrasi solut yang tinggi berada di salah satu sisi dari 

membran sel, air berdifusi melewati membran ke arah bagian yang 

memiliki konsentrasi solut yang tinggi. Apabila solut ditambahkan pada 

cairan ekstraseluler, air berdifusi dengan cepat dari sel ke arah 

ekstraseluler hingga konsentrasi air antara kedua sisi membran sama dan 

sebaliknya. Kecepatan difusi air disebut kecepatan osmosis (Guyton dan 

Hall, 2016). 
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2.2.5 Cairan Isotonik, Hipotonik dan Hipertonik 

Efek yang ditimbulkan dari cairan isotonik, hipotonik dan 

hipertonik menunjukkan bahwa cairan disekitar sel dapat merubah 

volume sel. Tonisitas cairan tergantung konsentrasi dari solut. Apabila sel 

berada pada cairan berisi solut yang memiliki osmolaritas 282 mOsm/L, 

sel tidak akan menyusut atau mengembang karena konsentrasi cairan 

intraseluler dan ekstraseluler sama dan tidak ada  solut yang  masuk atau 

keluar dari sel. Contoh cairan ini adalah 0,9% NaCl atau 5% larutan 

glukosa. Sel yang berada pada cairan hipotonis atau konsentrasi yang 

rendah dari solut (<282 mOsm/L) menyebabkan air berdifusi ke dalam sel 

hingga cairan intraseluler dan ekstraseluler memiliki osmolaritas yang 

sama sehingga menyebabkan sel mengembang. Cairan hipertonis (>282 

mOsm/L) yang berada di sekitar sel menyebabkan air berpindah ke luar 

sel menuju ekstraseluler, sehingga cairan intraseluler menjadi lebih pekat 

dan cairan ekstraseluler menjadi lebih encer. Efek dari kondisi ini adalah 

sel yang mengkerut. Penambahan cairan isotonik, hipertonik dan 

hipotonik memberikan efek pada volume cairan tubuh yang ditunjukkan 

oleh Gambar 2.5  (Guyton dan Hall, 2016).  
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Gambar 2.5 Efek penambahan cairan isotonik, hipertonik dan hipotonik 

ke dalam cairan ekstraseluler setelah keseimbangan 
osmosis. Volume kompartemen cairan intraseluler dan 
ekstraseluler ditunjukkan oleh sumbu absis dalam diagram, 
sedangkan osmolaritas kompartemen ditunjukkan oleh 
sumbu ordinat (Guyton dan Hall, 2016) 

 
2.2.6 Cairan isosmotik, hipo-osmotik dan hiperosmotik 

Cairan yang memiliki osmolaritas yang sama dengan sel disebut 

isosmotik. Cairan hipo-osmotik dan hiperosmotik adalah cairan dengan 

osmolaritas yang lebih rendah dan lebih tinggi daripada cairan 

ekstraseluler normal, tanpa memperhatikan penembusan solut melalui 

membran sel. Bahan dengan penembusan yang tinggi seperti urea dapat 

bergeser sementara waktu kedalam  cairan intraseluler dan ekstraseluler. 

Namun dalam waktu yang cukup, konsentrasi zat dalam dua 

kompartemen secepatnya menjadi sama (Guyton dan Hall, 2016). 
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2.3 Tinjauan Tentang Luka Bakar 

2.3.1 Definisi luka bakar 

Luka bakar merupakan suatu bentuk kerusakan pada kulit atau 

jaringan organik lain yang utamanya disebabkan oleh panas atau trauma 

akut (Peck, 2012).  

2.3.2 Epidemiologi luka bakar 

Luka bakar adalah masalah kesehatan masyarakat yang sangat 

serius di dunia. Setiap tahunnya diperkirakan 300.000 kematian 

diakibatkan oleh luka bakar. Lebih dari 95% kejadian luka bakar berat 

terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Angka kematian 

tertinggi akibat luka bakar ditempati oleh Asia Tenggara (11,6 kematian 

per 100.000 populasi per tahun), kemudian diikuti oleh Mediterania 

Timur (6,4 kematian per 100.000 populasi per tahun) dan Afrika (6,1 

kematian per 100.000 populasi per tahun) (Mock et al.,2008). 

Di Indonesia angka kematian akibat luka bakar masih tinggi 

sekitar 40%, terutama diakibatkan oleh luka bakar berat. Di Unit Luka 

Bakar Rumah Sakit Ciptomangunkusumo dari Januari 2011-Desember 

2012, terdapat 275 pasien luka bakar dan 203 diantaranya adalah dewasa. 

Dari studi tersebut jumlah kematian akibat luka bakar pada pasien dewasa 

yaitu 76 pasien (27,6%). 78% dari jumlah kematian tersebut disebabkan 

oleh api, luka bakar listrik (14%), air panas (4%), kimia (3%) dan metal 

(1%) (Martina dan Wardhana, 2013). Pada tahun 2004, Hettiaratchy dan 

Dziewulski melaporkan persentase penyebab luka bakar dan insiden 

terjadinya luka bakar seperti pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Penyebab luka bakar dan insiden terjadinya luka 

bakar (Hettiaratchy dan Dziewulski, 2004) 
 

2.3.3 Etiologi Luka Bakar 

Penyebab dari luka bakar diantaranya adalah sebagai berikut 

2.3.3.1 Luka bakar suhu tinggi 

Luka bakar yang disebabkan oleh api tercatat hampir 50% dari 

kasus yang terjadi pada orang dewasa, sedangkan jumlah kasus untuk 

anak-anak yang disebabkan oleh air panas cukup menonjol yaitu 

sebanyak 70%. Luka bakar ini dapat berhubungan dengan luka yang lain, 

termasuk trauma pernapasan (Rudall dan Green, 2010).  

2.3.3.2 Luka bakar sengatan listrik 

Luka bakar karena sengatan listrik dapat disebabkan arus yang 

keluar dan masuk melalui tubuh. Kerusakan internal mengikuti arus listrik 

dapat terjadi selama luka bakar, luka yang timbul tergantung tegangan 

volt. Kerusakan dapat melibatkan jantung, terutama aritmia (Rudall dan 

Green, 2010).  

2.3.3.3 Luka bakar bahan kimia 

Luka bakar karena bahan kimia biasanya disebabkan oleh produk 

rumah tangga, kecelakaan kerja dalam industri. Zat kimia alkali biasanya 

lebih menyebabkan kerusakan daripada asam, kecuali asam fluorida, 
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walaupun seringkali hanya sedikit nyeri yang dirasakan pada tahap awal. 

Kerusakan karena alkali yang menimbulkan saponifikasi pada lemak yang 

menimbulkan panas dan kerusakan lebih lanjut (Rudall dan Green, 2010).  

2.3.3.4 Luka bakar radiasi 

Penyebab luka bakar yang lain adalah paparan radiasi sinar 

ultraviolet yang lama (Rudall dan Green, 2010). 

 Etiologi terjadinya luka bakar juga ditunjukkan oleh Tabel II.2. 

 

Tabel II.2  Etiologi luka bakar (Yapa dan Enoch, 2009) 

Tipe Luka 
Bakar 

Keterangan 

Luka bakar suhu tinggi 
Kobaran api  Penyebabnya bermacam-macam 

termasuk kebakaran yang terjadi di 
rumah. 

 Lighter fluid dan petrol adalah faktor 
terbesar yang  sering ditemukan pada 
remaja. 

 Dapat terjadi berbagai macam luka bakar 
dengan kedalaman yang berbeda. 

Air panas  Penyebab dari 60% luka bakar pada 
anak-anak.   

 Perlu diketahui faktor penyebab 
termasuk air panas untuk mandi atau air 
minum panas. 

Kontak panas 
 

 Sering terjadi pada anak-anak dengan 
presentase yang kecil pada tangan, 
wajah, atau ekstermitas. 

 Sumbernya adalah  radiasi dan setrika. 
 Dapat menimbulkan luka bakar full-

thickness  karena tidak dapat melepaskan 
diri dari kontak panas, misalnya pada 
orang tua atau pemakai alkohol dan obat-
obatan. 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI YULINDA RISMA RSTUDI PENGGUNAAN TERAPI...



28 

Tabel II.2 Etiologi luka bakar (lanjutan) 

Tipe Luka 
Bakar 

Keterangan 

Jilatan api  Biasanya disebabkan oleh pembakaran 
dari bahan yang mudah menguap atau 
dari bola api yang tidak terduga 
(contohnya ketika menuangkan petrol 
terlalu banyak atau barbeque fire). 

 Umumnya mengakibatkan superficial 
flame burn pada wajah, leher dan tungkai 
atas. 

Luka bakar sengatan listrik 
Arus rendah  Berasal dari sumber llistrik <240 volts. 

 Biasanya area luka bakar kecil pada 
ekstermitas. 

 Perlu dilakukan monitoring untuk 24 jam 
pertama dan dilakukan ECG. 

Arus tinggi  Kecelakaan industri, berasal dari sumber 
listrik > 1000 volt. 

 Dapat terjadi kerusakan sistemik. 
 Perlu dilakukan monitoring kerusakan 

pada jantung, ginjal, dan otot rangka. 
Luka bakar bahan kimia 

Asam  Biasanya terasa sakit. 
 Umumnya disebabkan oleh hydrofluoric, 

sulphuric dan hydrochloric acid.  
 Pengecekan pH perlu dilakukan. 
 Copious lavage dengan atau tanpa 

antidot adalah hal yang penting. 
Basa  Onset of pain  tertunda. 

 Contoh pembersih rumah tangga, 
bleching, dan semen. 

 Pengecekan pH perlu dilakukan. 
 Sebagian besar terjadi deeper burns. 
 Copious lavage hingga 24 jam dengan 

atau tanpa antidot adalah hal yang 
penting. 
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Tabel II.2 Etiologi luka bakar (lanjutan) 

Tipe Luka 
Bakar 

Keterangan 

Bahan Organik  Luka bakar karena aspal. 
 Pemberian air dingin dan penghilangan 

aspal secepatnya. 
 Chemical debridement menggunakan 

kerosene, gasoline, aseton atau alkohol 
dapat menyebabkan iritasi lokal atau 
toksisitas sebaiknya dihindari. 

 

2.3.4 Patofisiologi Luka Bakar 

Luka bakar dapat menimbulkan efek lokal dan sistemik. Efek lokal 

dari luka bakar adalah kulit kemerahan, bengkak, nyeri dan perubahan 

sensasi rasa (Rudall dan Green, 2010). Derajat keparahan efek lokal ini 

dipengaruhi oleh suhu yang mengenai kulit, penyebab panas dan durasi 

paparan panas. Penyebab utama terjadinya efek lokal adalah nekrosis 

epidermis dan jaringan (Gauglitz dan Jeschke, 2012). 

Pada efek lokal, dikenal adanya zona luka bakar yang dibagi 

berdasarkan tingkat kerusakan jaringan. Jackson‟s burn model membagi 

luka bakar menjadi 3 zona yaitu zona koagulasi, zona stasis, dan zona 

hiperemia. Zona koagulasi adalah pusat dari luka bakar dan telah terjadi 

kerusakan berat atau nekrosis sebagai hasil dari kerusakan jaringan yang 

tidak dapat pulih (Rudall dan Green, 2010). Area yang melingkupi zona 

nekrosis mengalami kerusakan ringan dengan penurunan perfusi jaringan 

disebut zona stasis. Keadaan zona ini dipengaruhi oleh lingkungan untuk 

dapat bertahan dan kembali pulih atau semakin parah menuju coagulative 

necrosis. Zona stasis berhubungan dengan kerusakan vaskular dan vessel 

leakage. Zona hiperemia adalah area yang mengalami vasodilatasi dari 

inflamasi sekitar luka bakar. Area ini berisi jaringan hidup yang menjadi 

awal proses penyembuhan dan secara umum tidak berisiko terjadi 
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nekrosisi lebih lanjut. (Gauglitz dan Jeschke, 2012). Pembagian zona 

beserta efek resusitasi yang memadai dan tidak memadai ditunjukkan oleh 

Gambar 2.7. 

 
Gambar 2.7 Jackson‟s burn zones dan efek resusitasi yang memadai 

dan tidak memadai (Hettiaratchy dan Dziewulski, 2004) 
 

Efek sistemik ditimbulkan oleh pelepasan sitokin dan mediator 

inflamasi yang lain saat luas luka bakar telah mencapai 30% dari TBSA 

(Total Body Surface Area). Luka bakar yang luasnya lebih besar dari 

sepertiga TBSA menimbulkan kerusakan berat pada fungsi 

kardiovaskular yang disebut dengan syok. Syok adalah kondisi abnormal 

ketika perfusi jaringan tidak cukup kuat untuk mengantarkan asupan 

oksigen dan nurisi serta mengeluarkan hasil produksi sel yang tidak 

dibutuhkan (Gauglitz dan Jeschke, 2012). Penyebab syok adalah 

peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang terjadi selama 36 jam 

setelah timbulnya luka bakar. Protein dan cairan yang tertarik  menuju ke 

ruang intersisial menimbulkan edema dan dehidrasi. Untuk 

mengkompensasi kondisi ini, pembuluh perifer dan splanknik mengalami 

kontriksi dan terjadi hipoperfusi (Rudall dan Green, 2010). 
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Sirkulasi mediator inflamasi mempengaruhi penyimpanan air dan 

garam pada renal, perbaikan kontraktilitas jantung dan menyebabkan 

vasokonstriksi. Adanya hipovolemia dan gangguan fungsi jantung dapat 

menyebabkan kondisi ini berlanjut menjadi iskemik. Efek sistemik yang 

dihasilkan oleh luka bakar  adalah penurunan volume intravaskular, 

peningkatan resistensi vaskular, penurunan cardiac output, iskemik dan 

asidosis metabolik (Gauglitz dan Jeschke, 2012). 

2.3.5 Klasifikasi Luka Bakar 

Luka bakar dapat diklasifikasikan berdasarkan kedalaman luka 

bakar, luas area, dan tingkat kerusakan yang terjadi. Berdasarkan 

kedalaman kerusakannya, luka bakar diklasifikasikan menjadi 4 derajat.  

(1) Luka Bakar Derajat I (Superficial) 

Pada luka derajat pertama, lapisan epidermis masih utuh namun 

terjadi eritema, warna memucat dan timbul rasa sakit. Contoh luka derajat 

pertama adalah bercak terbakar matahari dan luka kecil yang disebabkan 

terkena air mendidih di dapur (Yasti et al., 2015). 

(2) Luka Bakar Derajat II (Partial Thickness) 

Terjadi kerusakan epidermal pada luka derajat kedua (Yasti et al., 

2015). Jika luka mengenai sedikit bagian atas dari lapisan dermis, luka ini 

disebut luka bakar derajat dua permukaan. Pada jenis luka bakar ini sering 

timbul gelembung-gelembung yang berisi air, contohnya adalah luka 

bakar yang dikarenakan terkena nyala api (Gauglitz dan Jeschke, 2012). 

Apabila kerusakan lebih dalam dan sensasi raba mulai berkurang, maka 

telah timbul luka bakar derajat dua yang lebih dalam.  Luka bakar yang 

telah mengenai retikular dermis tampak lebih pucat dan burik (Gauglitz 

dan Jeschke, 2012).   
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(3) Luka Bakar Derajat III (Full Thickness) 

Kerusakan pada luka bakar derajat ketiga melibatkan seluruh 

lapisan dermis yang ditandai dengan kulit mengeras, berwarna gelap, 

kering, dan tidak terasa sakit (Gauglitz dan Jeschke, 2012).   

(4) Luka Bakar Derajat IV (Full Thickness) 

Kerusakan telah terjadi pada seluruh lapisan kulit, jaringan 

subkutan dan jaringan yang lebih dalam seperti otot, tulang dan otak 

(Rudall dan Green, 2010; Gauglitz dan Jeschke, 2012).   

Seorang pasien dapat mengalami luka bakar dengan bermacam-

macam kedalaman luka bakar. Kedalamannya dapat meningkat saat 

dilakukan penetapan kembali setelah beberapa hari terjadinya luka bakar. 

Kondisi ini tergantung dari terapi yang diberikan (Rudall dan Green, 

2010). Kedalaman dan luas luka bakar perlu ditentukan sebelum 

melakukan perawatan terhadap luka. Anatomi kulit yang berkaitan 

dengan kedalaman luka bakar ditunjukkan oleh Gambar 2.8, sedangkan 

kerusakan luka bakar berdasarkan kedalamannya dapat dilihat pada Tabel 

II.3. 

 
Gambar 2.8 Anatomi kulit dan hubungannya dengan kedalaman luka 

bakar (Sjoberg, 2012) 
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Tabel II. 3 Kerusakan luka bakar berdasarkan kedalamannya  
(Rudall dan Green, 2010) 

Kedalaman Derajat Tingkat 
Kerusakan Penampilan Waktu 

Penyembuhan 

Superficial I Epidermis 

Warna 
merah muda, 
basah, terasa 
sakit dan 
berdarah 

Hari 

Partial 
thickness: 
superficial 

II 

Epidermis 
hingga 

papillary 
dermis 

Warna 
merah muda, 
basah, 
berdarah, 
terasa sakit, 
dan melepuh 

1 sampai 2 
minggu 

Partial 
thickness: 

deep dermal 
II 

Epidermis 
hingga 

reticular 
dermis 

Warna 
setengah 
kemerahan, 
kering, tidak 
berdarah, 
sensasi rasa 
berkurang. 

>4 minggu 

Full 
thickness 

III 
 
 

IV 

Seluruh 
kulit 

 
Kulit, 

tendon, 
jaringan, 
otot dan 
tulang 

Hitam atau 
putih, kering 
dan kasar, 
tidak, tidak 
berdarah, 
tanpa 
sensasi rasa. 

>4 minggu 

 

Klasifikasi luka bakar berdasarkan kriteria berat ringannya kondisi 

yang terjadi adalah sebagai berikut 

(1) Luka Bakar Ringan 

a. Luka bakar derajat II dengan luas < 15% TBSA pada dewasa 

b. Luka bakar derajat II dengan luas < 10% TBSA pada anak-anak 

c. Luka bakar derajat III dengan luas < 2% TBSA  
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(2) Luka Bakar Sedang 

a. Luka bakar derajat II dengan luas 15-25% TBSA pada dewasa 

b. Luka bakar derajat II dengan luas 10-20% TBSA pada anak-anak 

c. Luka bakar derajat III dengan luas 2-10% TBSA 

(3) Luka Bakar Berat 

a. Luka bakar derajat dengan luas II >25% TBSA pada dewasa 

b. Luka bakar derajat dengan luas II >25% TBSA pada anak-anak 

c. Luka bakar derajat dengan luas III >10% TBSA  

(Yasti et al., 2015). 

Terdapat dua metode yang biasa digunakan untuk menghitung luas 

luka bakar yaitu Wallace‟s “rule of nines” dan Lund and Browder chart 

(Rudall dan Green, 2010). Berdasarkan Role of Nine untuk orang dewasa, 

setiap ekstermitas atas, kepala dan leher dihitung 9% dari TBSA, 

ekstermitas bawah dan tubuh anterior dan posterior masing-masing 18% 

dari TBSA, perineum dan genitalia diasumsikan 1% dari TBSA (Gauglitz 

dan Jeschke, 2012). Metode penentuan luas luka bakar dengan Lund and 

Browder chart lebih akurat, karena  mempertimbangkan perubahan 

proporsi tubuh berdasarkan usia. Contohnya, anak-anak memiliki kepala 

yang proporsinya relatif lebih besar daripada orang dewasa. Bagian 

eritema sebaiknya tidak diikutkan dalam perhitungan ini (Rudall dan 

Green, 2010). Anak-anak memiliki porsi yang besar pada bagian kepala 

dan leher untuk mengkompensasi area yang lebih kecil  pada ekstermitas 

bawah. Kepala dan leher bayi  dianggap 21% TBSA  dan masing-masing 

kaki 13% TBSA (Gauglitz dan Jeschke, 2012). Penentuan luas area luka 

bakar ditunjukkan oleh Gambar 2.9 dan Gambar 2.10. Perkiraan luas dan 

kedalaman luka bakar membantu dalam penentuan tingkat keparahan 

luka, prognosis dan pengaturan terapi kepada pasien (Mlcak et al., 2012). 
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Gambar 2.9 Estimasi ukuran luka bakar menggunakan Rule of Nines  
(Sjoberg, 2012) 
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Gambar 2.10 Estimasi ukuran luka bakar menggunakan metode Lung 

dan Browder (Mlcak et al., 2012) 
 

2.4 Tinjauan Tentang Terapi Luka Bakar 

Pemeriksaan keadaan dari pasien luka bakar perlu dilakukan 

sebelum pemberian terapi. Pemeriksaan ini dibagi menjadi dua, yaitu 

pemeriksaan primer dan sekunder. Pada pemeriksaan primer, pasien 

berada dalam kondisi yang mengancam jiwa sehingga harus segera 

diidentifikasi dan dilakukan pengobatan. Algoritma pemeriksaan primer 

luka bakar mayor ditunjukkan oleh Gambar 2.12.  Pada tahap sekunder 

dilakukan pemeriksaan  untuk seluruh tubuh dengan lebih teliti. 

Manajemen awal dari pasien luka bakar sama dengan penanganan untuk 
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pasien trauma lain yang meliputi ABCDE (Mlcak et al., 2012). 

Penanganan awal tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) Airway 

Pemeriksaan dan evaluasi jalan nafas harus segera dilakukan. Luka 

bakar pada wajah atau edema jalan nafas atas dapat membahayakan jalan 

nafas. Pasien yang tidak sadar,  biasanya disebabkan adanya paparan  

karbon monoksida atau sianida atau luka lain yang membahayakan jalan 

nafas sehingga intubasi sebaiknya segera dilakukan. Pemberian 100% 

oksigen adalah perlakuan yang tepat untuk luka bakar yang disebabkan 

oleh karbon monoksida atau sianida (Sjoberg, 2012). 

(2) Breathing 

Tata laksana pernafasan termasuk memperoleh radiografi dari dada 

dan perkiraan kecukupan ventilasi (Cancio, 2014). Radiografi dada yang 

normal tidak ditemukan pada inhalation injury. Pemeriksaan pola 

pernafasan dan fungsi paru sebaiknya dilakukan untuk tambahan evaluasi 

jalan nafas atas terutama untuk kasus luka bakar circular thoracic 

(Sjoberg, 2012). Pada thoracic eschar syndrome, edema menambah 

kekuatan eskar yang kaku selama periode resusitasi, secara berangsur-

angsur dada mengkerut dan menyebabkan peningkatan peak airway 

pressure diikuti adanya respiratory arrest. Pengobatan yang dapat 

dilakukan adalah thoracic escharotomy dengan cepat, yang akan 

memberikan hasil perbaikan chest compliance dengan segera. Teknik 

eskarotomi pada dada atau ekstermitas berupa sayatan kulit yang dalam 

(eskar) (Cancio, 2014). Letak insisi eskarotomi dapat dilihat pada Gambar 

2.11. 
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Gambar 2.11 Letak insisi eskarotomi. Eskarotomi dilakukan melewati 

full-thickeness burns (eskar) (Sjoberg, 2012) 
 

(3) Circulation 

Keadaan sistem peredaran darah pasien sebaiknya diperiksa, 

termasuk penilaian  warna kulit, sensitivitas, peripheral pulses dan 

capillary refill. Denyut nadi dan tekanan darah juga ikut menentukan 

kecukupan perfusi organ. Efek dari penentuan denyut nadi perlu 

dipertimbangkan, karena denyut nadi dapat disebabkan oleh kondisi lain 

selain hipovolemia, contohnya nyeri. Monitoring tekanan darah cukup 

sulit untuk dilakukan, perlu hati-hati terhadap risiko terjadinya kesalahan 

contohnya deep circumferential burns. Pada kasus peripheral ciculation 

di ekstermitas perlu disepakati pertimbangan pemberian awal eskarotomi 

(Sjoberg, 2012). 

(4) Disability 

Pasien luka bakar yang berada dalam fase akut namun kondisinya 

masih normal seharusnya tidak mengalami perubahan level of 
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consciousness (LOC). LOC dapat ditentukan dengan Glascow Coma 

Scale (GCS). Apabila LOC berubah, dicurigai terdapat proses lain yang 

mendasari seperti trauma lain, karbon monoksida, intoksikasi sianida, 

hipoksia dan kondisi medis yang lain contohnya stroke atau diabetes 

(Sjoberg, 2012). 

(5) Expose and examine 

Pemerikaan secara menyeluruh sebaiknya dilakukan pada pasien. 

Pakaian dan perhiasan seperti cincin perlu dilepaskan. Hati-hati terhadap 

risiko hipotermia. Pada kesempatan ini perlu dilakukan perkiraan dan 

evaluasi. Hasil dari tahapan ini penting untuk menentukan pemberian 

awal terapi cairan ketika luka bakar telah meluas (Sjoberg, 2012). 

(6) Fluid 

Resusitasi cairan dibutuhkan oleh pasien dengan luka bakar >15% 

TBSA pada orang dewasa dan >10% pada anak-anak, terutama 48 jam 

setelah timbul luka bakar (Green dan Rudall, 2010). Resusitasi cairan 

bertujuan untuk mempertahankan perfusi organ secara menyeluruh dan 

menghadapi inflamasi sistemik yang masif serta hipovolemia cairan 

intravaskular dan ekstravaskular (Tricklebank, 2008).  
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Gambar 2.12 Algoritma pemeriksaan primer luka bakar 

mayor (Hettiaratchy dan Papini, 2004) 
 
 

Manajemen  awal penanganan atau resusitasi luka bakar sangat 

penting untuk dilakukan. Selain hal tersebut, beberapa pasien memerlukan 

terapi berikut: 
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(1) Analgesik 

Nyeri yang terjadi setelah luka bakar ditimbulkan oleh berbagai 

sumber dan alasan. Kedalaman luka bakar tidak selalu berhubungan 

langsung dengan intensitas nyeri. Berbagai macam nyeri yang terjadi 

setelah luka bakar ialah nyeri nosiseptif, nyeri neuropati, nyeri yang 

berhubungan dengan inflamasi, phantom-limb pain, Sympathetically 

Maintained Pain (SMP), dan Complex regional pain syndrome (CRPS) 

(Girtler dan Gustorff, 2012).  

Kontrol nyeri penting untuk dilakukan pada fase akut dan fase 

selanjutnya. Beberapa faktor mempengaruhi nyeri, diantaranya luka bakar 

awal atau yang telah meluas, kegelisahan, lingkungan dan ambang nyeri 

pasien. Penilaian terhadap nyeri dan pemberian analgesik yang tepat  

menjadi hal yang penting (Rudall dan Green, 2010). Berdasarkan 

intensitas dan penyebab nyeri, WHO merekomendasikan tahapan terapi 

untuk nyeri yang ditunjukkan oleh Tabel II.4. Terapi dimulai dengan 

salah satu obat dari taraf 1 dan meningkat sampai analgesik yang 

digunakan cukup kuat atau memulai tahap yang lebih tinggi (Girtler dan 

Gustorff, 2012).  

 

Tabel II.4 Tahapan terapi nyeri (Girtler dan Gustorff, 2012) 

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 
Analgesik non 

opioid 
NSAID, Coxibe 

Metamizol 
Parasetamol 

 

Opioid ringan / 
sedang 

Tramadol 
Pethidin 

 
 

+ Tahap 1 

Opioid kuat 
Morfin 

Hidromorfin 
Fentanil 

Oksikodon 
Metadon 

+ Tahap 1 
Ketamin, antikonvulsan, antidepresan 

Terapi tanpa obat 
Anastesi lokal 
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(2) Antibiotik 

Pasien luka bakar akan sering memperlihatkan respon inflamasi 

sistemik seperti peningkatan suhu tubuh, denyut jantung, kecepatan 

pernapasan dan peningkatan jumlah leukosit sehingga tampak seperti 

terjadi sepsis tanpa infeksi. Antibiotik sistemik dan tes sensitivitas 

sebaiknya menjadi panduan kultur, tidak diberikan profilaksis. 

Antimikroba atau antiseptik topikal sering diberikan untuk mencegah 

perkembangan infeksi pada area luka bakar, jaringan yang dicangkok atau 

tempat donor. Melokalisir infeksi pada luka dapat mengganggu 

penyembuhan atau menyebabkan kerusakan jaringan yang dicangkok. 

Pemilihan pengobatan biasanya diatur oleh hasil dari wound swab dan 

pemeriksaan fisik dari luka. Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa dan Acinetobacter baumannii adalah patogen yang biasanya 

meyerang (Green dan Rudall, 2010).  

Antimikroba topikal yang dapat diberikan ialah silver nitrat 

(AgNO3), natrium hipoklorida (NaOCl), silver sulfadiazin, sulfamilon, 

povidon-iodin, gentamisin sulfat, basitrasin atau polimiksin, 

nitrofurantoin, mupirocin, acticoat AB dan nistatin (Gallagher et al., 

2012). Penggunaan antibiotik topikal ditunjukkan oleh Tabel II.5. 

 
Tabel II.5 Antibiotik topikal (Green dan Rudall, 2010) 

Terapi Pembawa yang 
sesuai 

Aktivitas Penggunaan dan 
Pembatasan 

Silver sulvadiazin Krim 
(Flamazine) 
Salep atau 
matrix dressings 
Salep kombinasi 
dengan cerium 
nitrate 
Flammacerium 

Broad spektrum, 
melawan bakteri  
gram- dan gram+ 
termasuk 
Pseudomonas spp. 

Luka yang 
dicurigai terdapat 
koloni 
Pseudomonas spp. 
Penetrasi eskar 
yang baik. Tidak 
digunakan diawal 
karena perubahan 
penampilan luka 
menyulitkan 
pemeriksaan. 
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Tabel II.5 Antibiotik topikal (Green dan Rudall, 2010) (lanjutan) 
Terapi Pembawa yang 

sesuai 
Aktivitas Penggunaan dan 

Pembatasan 
Honey dressing Salep atau 

matrix dressings 
Natural 
antimicrobial 

Penggunaan untuk 
aid autolysis 
ketika 
pembedahan tidak 
tepat dan pada 
sloughy wounds 

Nitrofurazon Krim (Furacin) Dapat melawan 
bakteri gram – 
dan gram +, 
sedikit aktivitas 
dalam melawan 
Pseudomonas spp 

Produk tidak 
diizinkan untuk 
luka infeksi atau 
graft 

Alginat/  
Glukosa oksida/ 
Laktoperoksida  

Gel (Flaminal 
Hydro dan 
Flaminal Forte) 

Meticillin-resistant 
Syaphylococcus 
aureus (MRSA), 
Candida albicans, 
Pseudomonas spp.,  
Escherichia coli 

Penggunaan pada 
koloni luka yang 
berat untuk 
mengurangi 
mikroba dan 
membantu 
penyembuhan 

Povidon iodin Larutan, spray, 
salep, dressings 
(Imadine) 

Aktivitas 
antimikroba dapat 
melawan berbagai 
organisme 
termasuk MRSA, 
virus dan jamur. 

Untuk luka infeksi 
atau grafts 
Toksisitas 
sistemik terlihat 
saat diaplikasikan 
pada luka yang 
luas. 

 

Infeksi yang dapat terjadi pada pasien luka bakar adalah sepsis, 

pneumonia, blood stream infection (BSI), catheter-related BSI (CR-BSI), 

suppurative thrombophlebitis, abdominal sepsis, ophthalmic infections, 

chondritis, urosepsis, suppurative sinusitis, tetanus, dan HIV (Gallagher 

et al., 2012). 

(3) Terapi Lain 

- Laksatif  

Pasien luka bakar sering mengalami konstipasi karena penggunaan 

opioid dosis tinggi. Kemungkinan terjadinya konstipasi perlu diperkiraan 

secara terus menerus dan pemberian laksatif harus ditentukan dengan 
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tepat. Pasien dengan luka bakar di area punggung atau sekitar pantat 

beresiko terjadi  kontaminasi dan infeksi. Laksatif diberikan pada kasus 

ini dengan tujuan agar feses menjadi lebih lunak (Green dan Rudall, 

2010).  

- Antikoagulan 

Luka bakar merupakan faktor risiko dari venous thromboemboli, 

oleh karena itu sebagian besar pasien sebaiknya profilaksis dengan low 

molecule weight heparin LMWH (Green dan Rudall, 2010).  

- Acid Suppression 

Luka bakar adalah faktor risiko dari duodenal ulcer (Curling‟s 

ulcer), oleh karena itu sebaiknya pasien mendapatkan proton pump 

inhibitor atau antagonis reseptor H2 (Green dan Rudall, 2010).  

 

2.5 Tinjauan Tentang Terapi Cairan 

2.5.1 Tujuan terapi cairan 

Pemberian cairan merupakan komponen penting dari terapi 

resusitasi pada pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil (Lira dan 

Pinsky, 2014). Resusitasi cairan bertujuan untuk mempertahankan perfusi 

organ secara menyeluruh dan menghadapi inflamasi sistemik yang masif 

serta hipovolemia cairan intravaskular dan ekstravaskular (Tricklebank, 

2008). 

2.5.2 Jenis cairan 

2.5.2.1 Kristaloid 

Kata kristaloid digunakan untuk mendeskipsikan adanya air yang 

berisi elektrolit berbentuk kristal yang dapat melewati membran 

endotelial pembuluh darah dengan mudah diikuti oleh air untuk 

keseimbangan antara intravaskular dan ekstravaskular (Lira dan Pinsky, 

2014). Kristaloid isotonik terdistribusi 20% di intravaskular dan 80% di 
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ekstravaskular. Sesuai dengan hal ini, efisiensi cairan untuk mengembang 

di volume plasma hanya 20% (Nuevo et al., 2013). Adanya redistribusi 

menyebabkan volume yang tertahan di intravaskular lebih sedikit 

daripada cairan infus awal sehingga lebih menimbulkan edema daripada 

cairan koloid (Lira dan Pinsky, 2014). 

Kira-kira 30% dari infus kristaloid berada dalam ruang vaskular 

hanya 30 menit. Jadi, penggunaan kristaloid untuk menggantikan volume 

yang  hilang dalam jumlah yang besar dengan cepat dan memulihkan 

keseimbangan cairan serta tekanan darah tidak efektif. Efek ekspansi 

volume kristaloid tergolong singkat karena cepat berpindah dari 

intravaskular ke interstisial. Tercapainya tekanan darah yang mencukupi 

membutuhkan infus kristaloid dalam jumlah besar dan berulang, namun 

dapat menimbulkan edema interstitial dan ketidakseimbangan elektrolit 

(Nuevo et al., 2013). Cairan kristaloid berisi kation anorganik diantaranya 

K+, Ca++, dan Mg+ serta anion organik yaitu laktat, asetat, glukonat atau 

bikarbonat. Selain itu juga terdapat Cl- yang diikuti adanya Na+ (Lira dan 

Pinsky, 2014). 

Pada tahun 1978, Baxter melakukan penelitian dan meninjau 

resusitasi untuk 954 orang dewasa dan anak-anak serta 

mendokumentasikan bahwa kebutuhan total cairan pasien paling banyak 

pada rentang 3,7-4,3 ml/kg/%area luka bakar. Pasien yang membutuhkan 

peningkatan volume adalah pasien dengan luka bakar yang dalam, 

resusitasi yang terlambat dan inhalation injury (Pham et al., 2008). 

Secara teoritis, ketidakcocokan tonisitas dapat berefek pada 

distribusi cairan dan farmakodinamik yang berhubungan dengan diuresis. 

Oleh karena itu, perubahan farmakodinamik karena tonisitas dan efek 

metabolik dari komposisi cairan ionik perlu dipertimbangkan ketika 

memilih cairan kristaloid (Lira dan Pinsky, 2014). 
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(1) Normal salin 

Sebenarnya pemberian nama “normal” salin kurang tepat karena 

penyebutan ini disebabkan konsentrasinya 0,9% b/v “normal” atau 3,000 

mOsm/L atau 9 g/L, bukan karena komposisinya yang normal atau 

fisiologi sebagai larutan elektrolit (Lira dan Pinsky, 2014).  Normal salin 

sedikit hipertonik dan hanya berisi natrium dan klorida dalam konsentrasi 

yang besar (154 mmol/L) (Nuevo et al., 2013; Lira dan Pinsky, 2014). 

Konsekuensi dari pemberian cairan ini adalah asidosis hiperkloremia dan 

hipernatremia, terutama pada pasien dengan disfungsi ginjal atau cardiac 

insufficiency (Nuevo et al., 2013). Pemberian cairan normal saline 

dianjurkan untuk pasien yang memiliki kecenderungan hiponatremia, 

hipokloremia, dan alkalosis metabolik yang ditandai dengan muntah yang 

berat. Normal saline menunjukkan komposisi elektrolit yang mendekati 

plasma (Lira dan Pinsky, 2014). 

(2) Ringer laktat dan ringer asetat 

Larutan ringer adalah generasi kedua kristaloid, jika dibandingkan 

dengan larutan salin, kandungan natrium dan kloridanya lebih sedikit. 

Larutan ringer berisi potasium, kalsium, magnesium dan ion metabolis 

laktat (ringer laktat) dan asetat (ringer asetat) (Nuevo et al., 2013). 

Formula resusitasi cairan yang  paling sering digunakan adalah ringer 

laktat yang berisi 130 mEq/L natrium. Walaupun cairan ini sedikit 

hipotonis dibandingkan plasma, cairan ini efektif untuk hipovolemia dan 

kekurangan natrium ekstraseluler karena luka bakar yang disebabkan oleh 

panas (Pham et al., 2008). 

Ringer laktat dapat mengganggu monitoring laktat dan 

menimbulkan atau memperburuk asidosis laktat terutama pada pasien 

yang kritis (Nuevo et al., 2013). Komponen asetat yang mengalami proses 

metabolisme jauh lebih cepat dibandingkan laktat ditambahkan ke larutan 
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ringer. Larutan ringer asetat dilaporkan memberi hasil yang lebih baik 

dibandingkan larutan ringer laktat sehingga ringer asetat lebih dipilih 

(Moenadjat, 2009). Larutan ringer lebih dapat beradaptasi dengan plasma 

daripada normal salin (Nuevo et al., 2013). 

(3) Hipertonis salin 

Hipetonic salt solution efektif digunakan untuk terapi syok pada 

pasien luka bakar. Infus cepat menghasilkan hiperosmolar dan 

hipernatremia serum dengan menimbulkan dua efek potensi yang baik 

(Warden, 2012). Hiperosmolaritas efektif dalam membantu 

mengembangkan volume plasma sehingga terjadi perpindahan air ke 

dalam intravaskular dengan lebih baik secara osmosis (Pham et al., 2008; 

Tricklebank, 2008). Serum yang hipertonis mengurangi perpindahan 

cairan intravaskular ke ruang interstisial. Monafo melaporkan bahwa 

resusitasi dengan salt solution 240-300 mEq/L menghasilkan edema yang 

lebih sedikit karena total cairan yang diperlukan lebih kecil daripada 

ringer laktat (Warden, 2012). 

Modifikasi cairan hipertonik digunakan pada anak-anak dengan 

luka bakar >40% TBSA. Cairan resusitasi ini berisi 180 mEq Na+ (Ringer 

laktat +50 mEq NaHCO3). Cairan ini diberikan hingga terjadi pembalikan 

dari asidosis metabolik, biasanya 8 jam setelah terjadi luka bakar. 

Formula hipertonis dapat digunakan oleh bayi dan orang tua yang tidak 

memiliki resiko hipernatremia (Warden, 2012). 

Hipertonis salin dalam volume besar mungkin menaikkan natrium 

plasma hingga 160 mEq/L yang sama dengan osmolaritas 340 mosm/kg. 

Pemberian awal cairan ini berhubungan dengan penurunan produksi urin 

di bawah 50 ml/jam dan  perlu diperhatikan kemungkinan hipernatremia 

dalam penggunaannya. Monitoring berkelanjutan terhadap konsentrasi 

natrium perlu dilakukan karena hipernatremia berat berhubungan dengan 
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kerusakan ginjal akut, sedangkan koreksi yang cepat menstimulasi edema 

serebral berkelebihan (Pham et al., 2008). Resusitasi dengan saline 

hipertonis meningkatkan empat kali lipat kemungkinan terjadinya gagal 

ginjal dan dua kali lipat kemungkinan kematian daripada ringer laktat 

(Tricklebank, 2008). 

Keuntungan pemberian hipertonis salin adalah tercapainya 

produksi urin yang ditargetkan dengan jumlah cairan yang lebih sedikit 

sehingga menurunkan terjadinya edema jaringan, risiko kompartemen 

abdominal dan komplikasi yang menyertai termasuk eskarotomi atau 

endotracheal intubation (Tricklebank, 2008; Warden, 2012).  

2.5.2.2 Koloid 

Kata “koloid” digunakan untuk mengartikan cairan encer yang 

berisi makromolekul organik dan elektrolit. Molekul dengan ukuran yang 

besar memiliki kemampuan yang terbatas untuk melintasi membran 

endotelial. Molekul-molekul tertahan dalam ruang intravaskular dalam 

kadar yang lebih besar daripada kristaloid serta memperlihatkan tekanan 

onkotik yang besar (Lira dan Pinsky, 2014). Koloid berada dalam 

intravaskular lebih lama daripada kristaloid.  Peran koloid dalam 

resusitasi luka bakar masih kontroversi. Terdapat bukti yang 

menunjukkan bahwa jarang didapatkan hasil klinis yang menguntungkan 

terutama saat integritas kapiler lemah (Tricklebank, 2008). Namun, 

terdapat laporan bahwa resusitasi berhasil dilakukan dengan plasma, 

albumin dan polimer glukosa berat molekul tinggi seperti dekstran dan 

hydroxy ethyl strach (Pham et al., 2008).  

Saat ini, banyak cairan koloid yang tersedia diantaranya koloid 

alam (albumin) dan koloid sintetis (dekstran, gelatin, dan hydroxy ethyl 

starch). Perbandingan antara terapi utama dan efek samping dari koloid 

sintetik ditunjukkan oleh Tabel II.9. Koloid  juga dapat diklasifikasikan 
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berdasarkan komposisi elektrolit dan tonisitas. Sehingga konsekuensinya, 

terdapat koloid yang seimbang dan tidak seimbang, dapat beradaptasi 

dengan plasma dan tidak dapat beradaptasi dengan plasma (Agrò et al., 

2013). 

Tekanan onkotik yang lebih tinggi dan volume awal yang lebih 

besar meningkatkan ruang intravaskular (Agrò et al., 2013). Tekanan 

onkotik dari cairan berbeda-beda tergantung berat molekul dan 

konsentrasi (Lira dan Pinsky, 2014). Ekspansi volume pembuluh darah 

ditentukan oleh berbagai macam faktor yaitu tekanan onkotik, berat 

molekul, waktu paro terdegradasi, perubahan kimia dari makromolekul 

dan akumulasi dalam jaringan (Lira dan Pinsky, 2014). Koloid yang 

memiliki berat molekul lebih besar, akan memberikan efek ekspansi 

volume intravaskular yang lebih besar pula. Waktu paruh plasma dari 

koloid ditentukan oleh berat molekul dan organ pengeliminasi (terutama 

ginjal), serta batas waktu dalam mempengaruhi volume. Koloid yang 

berbeda memiliki waktu yang berbeda dalam mempengaruhi volume 

(Agrò et al., 2013). 

Isotonis dan iso-onkotik koloid memiliki kemampuan yang lemah 

dalam menggantikan volume, berbeda dengan hipertonik dan 

hiperonkotik koloid. Isotonis koloid hanya terdistribusi di intravaskular, 

efisiensi dari cairan ini dalam mengembangkan volume plasma adalah 

100%. Isotonik dan iso-onkotik koloid meninggalkan pembuluh darah 

dengan cepat melalui ekstravasasi atau metabolisme, terutama pada 

kondisi seperti inflamasi, sepsis, kebocoran kapiler dan third-space 

syndrome (Agrò et al., 2013). 

Protein plasma menjalankan peran penting dalam mempertahankan 

tekanan onkotik untuk menyeimbangkan tekanan hidrostatik (Pham et al., 

2008). Volume plasma tidak dapat dipertahankan tanpa adanya protein 
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dan akan terjadi edema secara besar-besaran. Penggantian protein menjadi 

komponen yang penting dalam formula awal dari manajemen luka bakar 

(Warden, 2012). 

Terdapat tiga pendapat mengenai adanya protein pada formula 

resusitasi: 

a. Larutan protein seharusnya tidak diberikan pada 24 jam pertama 

karena selama periode ini tidak lebih efektif daripada salt water 

dalam mempertahankan volume intravaskular dan larutan protein 

meningkatkan akumulasi air dalam paru. 

b. Protein, terutama albumin seharusnya diberikan dari awal 

resusitasi bersama dengan pemberian kristaloid; sebaiknya 

ditambahkan ke dalam salt water. 

c. Protein sebaiknya diberikan antara 8 sampai 12 jam setelah terjadi 

luka bakar menggunakan strictly crystalloid (kristaloid kuat) pada 

8 sampai 12 jam pertama dikarenakan perpindahan cairan secara 

besar-besarn selama periode ini. Demling menunjukkan secara 

eksperimen bahwa perbaikan dan pertahanan dari protein plasma 

tidak efektif sampai 8 jam setelah terjadi luka bakar yang mana 

derajat yang mencukupi dapat dipertahankan dengan infusi. 

Tindakan ini menunjukkan bahwa pendapat pertama kurang tepat 

(Warden, 2012). 

Menurut Demling, perlu ditekankan bahwa semua luka bakar 

mayor memerlukan cairan dalam jumlah yang besar, tetapi pada pasien 

lanjut usia, luka bakar disertai dengan inhalation injury  dan luka bakar 

>50 % TBSA perlu dipertimbangkan pemberian cairan yang tidak hanya 

menimbulkan sedikit edema tetapi juga dapat mempertahankan stabilitas 

hemodinamik dengan tambahan protein (Warden, 2012). 
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Pemberian kristaloid dalam volume besar selama resusitasi luka 

bakar menurunkan konsentrasi protein plasma dan selanjutnya 

meningkatkan jalan keluar ekstravaskular dari cairan dan terbentuk 

edema. Penambahan protein plasma dengan menggunakan koloid secara 

teoritis akan meredakan efek tersebut (Pham et al., 2008). Pada pasien 

anak-anak dengan luka bakar mayor, penggantian koloid sering 

dibutuhkan karena konsentrasi serum protein menurun dengan cepat 

selama terjadi syok luka bakar (Warden, 2012). 

Berikut ini adalah karakteristik dari beberapa cairan koloid yang 

sering digunakan di klinik. 

(a) Albumin 

Cairan koloid yang pertama kali digunakan di klinik adalah 

albumin yang tersedia dalam beberapa konsentrasi yaitu 5% (iso-onkotik), 

20% dan 25% (hiperonkotik) (Lira dan Pinsky, 2014). Albumin 

merupakan komponen dari plasma manusia yang cairan paling onkotik 

(Warden, 2012; Lira dan Pinsky, 2014). 

Albumin terdiri dari 585 asam amino dengan berat molekul 69000 

Da. Ini adalah protein plasma utama (50-60%), terhitung 80% dari 

tekanan onkotik normal. Cairan albumin 5% layak dipertimbangkan untuk 

cairan pengganti, mengembang 80% cairan awal, sedangkan albumin 25% 

meningkat 200-400% dalam waktu 30 menit. Efek volume bertahan untuk 

16-24 jam. Penurunan konsentrasi dalam plasma, yang  pertama adalah 

perpindahan bagian dari intravaskular ke ekstravaskular melalui 

transporter albondin (pertukaran transkapiler) dan yang kedua fractional 

degradation rate. Sepuluh persen dari dosis yang diberikan akan 

meninggalkan intravaskular dalam waktu 2 jam. Oleh karena itu mungkin 

kebocoran ke dalam ruang interstisial berpotensi menimbulkan edema 

interstisial dan hipoalbuminemia. Efek samping dan risiko yang potensial 
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adalah edema paru, pembekuan dan hemostasis, ketidakseimbangan 

elektrolit dan asam basa, serta reaksi imunologi (Agrò et al., 2013). 

Kebutuhan albumin dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

(Moenadjat, 2009): 

 

 
Keterangan:  
D   = Kadar albumin yang diharapkan 
A   = Kadar albumin aktual 
BB = Berat badan  
 

Selain albumin, terdapat jenis protein lain yang dapat diberikan 

yaitu Larutan heat-fixed protein dan Fresh frozen plasma. Larutan heat-

fixed protein contohnya Plasmanate berisi beberapa protein yang 

terdenaturasi dan teragregasi yang menurunkan efek onkotik. Fresh 

frozen plasma berisi semua fraksi protein menggunakan aksi onkotik dan 

non onkotik (Warden, 2012).  

(b) Dekstran 

Dekstran ialah koloid dengan dasar berupa karbohidrat, suatu 

molekul polisakarida yang dibuat oleh bakteri selama proses fermentasi 

menggunakan etanol (Lira dan Pinsky, 2014). Cairan dekstran yang biasa 

digunakan adalah dekstran 40 (10% cairan dengan berat molekul 40000 

Da) dan dekstran 70% (6% cairan dengan berat molekul 70000 Da). 

Karakteristik larutan dekstran ditunjukkan oleh Tabel II.6. Cairan 

dekstran meningkatkan volume intravaskular 100-150%. Organ eliminasi 

utama dekstran adalah ginjal, hanya fraksi kecil yang berada sementara 

waktu di ruang interstisial atau dieliminasi oleh gastrointestinal tract. 

Molekul kecil (14000-18000 Da) diekskresi oleh ginjal dalam waktu 15 

menit, sedangkan molekul besar diekskresi setelah beberapa hari. Dalam 

12 jam setelah pemberian, 60% dari dekstran 40 dan 30% dari dekstran 70 

Kebutuhan albumin : (D-A) x BB x 3,2 
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telah dieliminasi. Dekstran tidak digunakan dalam jangka panjang karena 

menimbulkan efek samping anafilaksis, nefrotoksik, pembekuan dan 

hemostasis (Agrò et al., 2013). Dekstran 70 membawa risiko reaksi 

alergi, sedangkan dekstran 40 meningkatkan aliran mikrosirkulator 

dengan menurunkan agregasi sel darah merah (Warden, 2012). 

 

Tabel II.6 Karakteristik larutan dekstran (Agrò et al., 2013) 

Karakteristik Larutan 
Dekstran 

6% Dekstran 
70 

10% Dekstran 
40 

BM rata-rata (Dalton) 70.000 40.000 
Efikasi volume (%) 100 175-(200) 
Efek volume (jam) 5 3-4 

Dosis harian maksimum 
(g/kg) 1,5 1,5 

 

(c) Gelatin 

Gelatin adalah derivat polidispersi peptida dari kolagen  sapi. 

Terdapat 3 tipe gelatin, yaitu cross-linked atau oksipoligelatin (contoh 

Gelofundiol), urea-cross-linked gelatin (contoh Haemacell), dan 

succinylated atau modifikasi cairan gelatin. Karakteristik dari ketiga tipe 

gelatin tersebut dapat dilihat pada Tabel II.7. Polygelines terdispersi 

dalam 3,5% larutan polielektrolit yang berisi : Na+ 145, K+ 5,1, Ca++ 6,25 

dan Cl– 145 mmol/L. Jadi penggunaannya dalam volume besar dapat 

meningkatkan kalsium dalam serum. Succinylated gelatin terdispersi 

dalam 4% larutan polielektrolit yang berisi : Na+ 154, K+ 0,4, Ca++ 0,4 dan 

Cl– 120 mmol/L. Kandungan klorida yang lebih rendah menurunkan 

resiko asidosis hiperkloremia dan kompatibel dengan tranfusi darah 

karena kandungan kalsium yang rendah (Agrò et al., 2013). 

Gelatin memiliki kekuatan ekspansi volume dan waktu paruh yang 

hampir sama yaitu 2,5 jam. Pada 24 jam setelah pemberian, 13% cairan 

tertahan di intravaskular, 16% berada di interstisial, 71% dibersihkan 
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dengan cepat oleh ginjal dan sejumlah kecil telah dipotong oleh proteases 

di reticuloendothelial system. Gelatin memiliki durasi efek yang singkat 

daripada koloid lain, sehingga perlu pemberian berulang. Resiko 

gangguan ginjal akut lebih rendah dari pada starch solution, namun 

insiden reaksi anafilaksis nya lebih tinggi daripada albumin (Agrò et al., 

2013).  

Tabel II.7 Karakteristik larutan gelatin (Agrò et al., 2013). 

Karakteristik 
Larutan Gelatin 

Succinylated 

gelatin 
Cross-linked 

gelatin 

Urea-cross-

linked 

gelatin 

Konsentrasi (%) 4,0 5,5 3,5 
BM rata-rata (Dalton) 30.000 30.000 35.000 
Efikasi volume (%) 80 80 80 
Efek volume (jam) 1-3 1-3 1-3 

Osmolaritas (mOsm/L) 274 296 301 
 

(d) HES 

Hydroxyethyl starch (HES) adalah modifikasi polisakarida alami 

derivat dari amilopektin, sebuah rantai amilum yang panjang mirip 

dengan glikogen yang ditemukan di jagung atau kentang. Kekuatan 

ekspansi volume dari HES dipengaruhi oleh konsentrasi. HES 6% (iso-

onkotik) memiliki kekuatan ekspansi volume 100% (1L cairan infus = 1L 

ekspansi volume plasma). HES 10% (hiperonkotik) memiliki kekuatan 

ekspansi volume lebih dari 100% (Agrò et al., 2013). HES tersedia dalam 

berbagai variasi berat molekul yaitu 130, 200 dan 450 kD (Lira dan 

Pinsky, 2014). Karakteristik dari HES dapat dilihat pada Tabel II.8. 

Partikel dengan berat molekul yang rendah (45-70 kDa) cepat 

terdegradasi secara enzimatik dan terekskresi oleh ginjal, sedangkan 

partikel dengan berat molekul yang besar memiliki waktu paruh yang 

lebih lama berdasarkan ukuran dan kecepatan degradasinya (Agrò et al., 

2013).  
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Kekuatan ekspansi volume dari HES lebih besar daripada koloid 

sintetis yang lain, terutama gelatin. Durasi kekuatan ekspansi sama 

dengan jarak waktu retensi HES di vascular bed,  biasanya 8-12 jam. 

Sejumlah kecil dari molekul kecil melewati interstisial untuk redistribusi 

dan eliminasi. Fraksi lain dijerat oleh reticuloendothelial cells  yang 

terurai dengan perlahan dan tersimpan di jaringan sehingga masih 

terdeteksi dalam beberapa hari setelah pemberian (Agrò et al., 2013). 

HES dapat terakumulasi terutama dalam jaringan kulit, ginjal dan 

liver sehingga menimbulkan manifestasi klinis serta kerusakan seperti 

acute kidney injury (AKI) atau liver injury (Lira dan Pinsky, 2014). 

Penggunaan HES dapat mempengaruhi koagulasi, fungsi platelet serta 

menyebabkan nefrotoksik, anafilaksis, hiperglikemi dan menimbulkan 

rasa gatal (Agrò et al., 2013). 
 

Tabel II.8 Karakteristik dari HES (Agrò et al., 2013). 

Karakteristik 
HES 
70/ 
0,5 

HES 
130/ 
0,4 

HES 
200/ 
0,5 

HES 
200/ 
0,5 

HES 
200/ 
0,62 

HES 
400/ 
0,7 

Konsentrasi (%) 6 6 6 10 6 6 
BM rata-rata (KD) 70 130 200 200 200 450 
Efek volume (jam) 1-2 2-3 3-4 3-4 5-6 5-6 
Efikasi volume (%) 100 100 100 130 100 100 

Molar Substitution (MS) 0,5 0,4 0,5 0,5 0,62 0,7 
Rasio C6:C2 4:1 9:1 6:1 6:1 9:1 4,6:1 

 
Tabel II.9 Perbandingan antara terapi utama dan efek samping 

dari koloid sintetik (Agrò et al., 2013) 

Koloid Efek volemik Efek samping 
Efikasi Durasi AKI Koagulasi Anafilaksik 

Dekstran +++ +++ +++ (40) +++ (70) ++ 
Gelatin + + + + +++ 

HES BM tinggi +++ +++ ++ +++ + 
HES BM rendah +++ ++ + ++ + 

Keterangan:+ (ringan); ++ (sedang); +++ (tinggi);  
BM (Berat Molekul); AKI (Acute Kidney Injury) 
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Tabel II.10 Karakteristik cairan resusitasi (Lira dan Pinsky, 2014) 

Solut Plasma 
Kristaloid Koloid 

Nomal 
Salin 

  Ringer 
Laktat 

4% 
Albumin Dekstran Gelatin 6% HES 

130/0,4 
Na+ 135-145 154 130 148 154 154 154 
K+ 4,0-5,0  0 4,5 0 0 0 0 
Ca++  2,2-2,6  0 2,7 0 0 0 0 
Mg++  1,0-2,0   0 0 0 0 0 0 
Cl-  95-110 154 109 128 154 120 154 
Asetat  0 0 0 0 0 0 0 
Laktat  0,8-1,8 0 28 0 0 0 0 
Glukonat  0 0 0 0 0 0 0 
Bikarbonat  23-26 0 0 0 0 0 0 
Osmolaritas  291 308 280 250 308 274 286-308 
Koloid  35-45 0 0 20 100 40 60 
Osmolaritas (mOsm/L); koloid (g/L); solut lain (mmol/L) 

 

2.5.2.3 Nutrisi Parenteral 

Definisi nutrisi parenteral adalah pemberian makanan melalui 

aliran darah (intravena), sedangkan nutrisi parenteral total adalah 

pemberian makanan hanya melalui rute intravena (Chowdary dan Reddy, 

2010). Menurut American Society for Parenteral and Enteral Nutrition 

(2016), nutrisi parenteral atau nutrisi parenteral total atau hiperalimentasi 

adalah penyebutan yang sama untuk campuran makanan yang berbentuk 

cair khususnya dimaukkan ke dalam darah melalui kateter intravena. 

Campuran tersebut dapat mengandung protein, karbohidrat, lemak, 

vitamin, dan mineral (seperti kalsium) (ASPEN, 2016). 

Jika dibandingkan dengan vena perifer, nutrisi parenteral dengan 

konsentrasi makronutrien lebih tinggi dapat diberikan melalui vena sentral 

tanpa resiko thrombophlebitis atau kerusakan pembuluh darah. Vena 

perifer tidak dapat mentolerir konsentrasi lebih dari 900mOsm/L. 

Idealnya, vena perifer cocok untuk untuk pemberian lemak emulsi 

isotonik dan cairan dekstrosa hipokalori. Vena subklavia adalah vena 

yang paling cocok untuk pemberian nutrisi parenteral daripada internal 
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jugular vein dan vena femoralis karena resiko terjadinya thrombophlebitis 

yang lebih kecil (Chowdary dan Reddy, 2010). 

Tujuan dari pemberian nutrisi pada pasien luka bakar adalah 

memperbaiki secara optimal metabolisme yang terjadi akibat luka bakar, 

keberhasilan penutupan luka bakar dan pemecahan dari keadaan 

hipermetabolik (Cochran et al., 2012). Pasien dengan luka bakar yang 

luas berada pada keadaan katabolik, oleh karena itu membutuhkan 50-

75% kalori lebih banyak dari pada pasien tanpa luka bakar. Nutrisi yang 

tidak mencukupi dapat mengganggu penyembuhan luka, meningkatkan 

risiko infeksi dan menyebabkan katabolisme. Nutrisi enteral lebih baik 

daripada nutrisi parenteral. Pasien dengan luka bakar lebih luas daripada 

20% TBSA, membutuhkan nutrisi yang tidak dapat dicukupi hanya dari 

oral intake, dibutuhkan tambahan nutrisi parenteral (Green dan Rudall, 

2010).  

Kebutuhan kalori bersifat individual sehubungan dengan tingkat 

stres, kegagalan organ dan presentase berat badan ideal. Kalori harus 

disediakan dalam bentuk karbohidrat, protein dan lemak dalam campuran 

yang tepat (Chowdary dan Reddy, 2010). Kebutuhan kalori  pasien 

dewasa dapat dihitung berdasarkan rumus Curreri yaitu [25xkgBB 

+40x%TBSA] kkal/hari (Natarajan dan Sekhar, 2015). Sedangkan kalori 

untuk pasien anak dihitung menggunakan rumus Sutherland yaitu 

[60kkal/kgBB+35kkal/%TBSA] kkal/hari (Saraf dan Parihar, 2007). 

2.5.3 Fase terapi cairan 

Kebutuhan cairan untuk pasien dalam kondisi kritis tidak tetap 

melainkan sesuai dengan fase dari kondisi akut tersebut. Sebuah kerangka 

konseptual menguraikan 4 fase berbeda yang berhubungan dengan 

resusitasi. Fase tersebut adalah rescue, optimization, stabilization, dan de-
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escalation (Rewa dan Bagshaw, 2015). Hubungan antara keseimbangan 

cairan dan fase–fase pada resusitasi ditunjukkan oleh Gambar 2.13.  

2.5.3.1  Rescue  

Fase ini adalah fase penyelamatan yang memiliki ciri-ciri terdapat 

syok yang mengancam jiwa, hipotensi dan perfusi organ yang lemah. 

Pada fase ini, pasien mendapat terapi cairan bolus cepat sebagai 

perawatan untuk mengganti volume syok dan memperbaiki perfusi organ. 

Dalam waktu yang bersamaan, juga dilakukan identifikasi kemungkinan 

terjadinya trauma mayor, sepsis, atau pendarahan gastrointestinal (Rewa 

dan Bagshaw, 2015).  

2.5.3.2  Optimization 

Fase ini tidak berada lama dari syok yang mengancam jiwa tetapi 

sering membutuhkan terapi cairan untuk mengoptimalkan fungsi jantung,  

memperpanjang perfusi jaringan dan mengurangi disfungsi organ. Selama 

optimisasi, terapi cairan menggunakan volume cairan 250-500 ml lebih 

dari 15-20 menit sering diberikan untuk mengevaluasi efek penambahan 

terapi cairan pada target akhir resusitasi (Rewa dan Bagshaw, 2015).  

2.5.3.3  Stabilization 

Tujuan utama dari fase ini adalah memberikan support organ 

secara terus menerus, mencegah disfungsi organ yang memburuk dan 

menghindari komplikasi iatrogenic. Kebutuhan cairan selama fase ini 

sebagian untuk mempertahankan hemostasis volume intravaskular dan 

menggantikan secara terus-menerus cairan yang keluar (Rewa dan 

Bagshaw, 2015).  

2.5.3.4  De-escalation 

Pada fase final ini terjadi penyembuhan secara terus menerus 

untuk pasien yang mulai melepaskan ventilatori dan mendukung vasoaktif 

serta akumulasi dari cairan dimobilisasi dan dihilangkan. Deresuscitation 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI YULINDA RISMA RSTUDI PENGGUNAAN TERAPI...



59 

bermaksud untuk mencapai  keseimbangan cairan negatif dan mengurangi 

atau mencegah toksisitas dari terapi cairan. Strategi konservasi 

manajemen cairan yang terlambat dan tercapainya keseimbangan cairan 

negatif berhubungan dengan perbaikan hasil dari pengobatan (Rewa dan 

Bagshaw, 2015).  

 

 
Gambar 2.13 Status volume pasien dalam fase yang berbeda pada 

resusitasi (Rewa dan Bagshaw, 2015) 
 

2.5.4 Tatalaksana terapi cairan 

Tatalaksana terapi cairan dapat dibagi menjadi 3 tahap, tahap 

pertama dari resusitasi cairan adalah menghitung area luka bakar dengan 

teliti. Persentase dari luka bakar dapat diperkirakan dengan cepat 

menggunakan metode Rule of Nine. Namun, penggunaan metode ini 

sering menyebabkan perkiraan yang berlebih sebanyak 2 kali. Oleh 

karena itu, digunakan Lund-Browder chart dan Rule of Hand (tangan 

pasien mewakili 1% dari permukaan tubuh pasien) (Cancio, 2014).  

Luka bakar yang berat dengan luas area terbakar >20 % TBSA 

membutuhkan resusitasi cairan (Lira dan Pinsky, 2014). Enoch et al 

mengemukakan bahwa resusitasi cairan dibutuhkan oleh pasien dengan 

luka bakar >15% TBSA pada orang dewasa dan >10% pada anak-anak, 
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terutama 48 jam setelah timbul luka bakar (Green dan Rudall, 2010). 

Resusitasi oral tepat jika diberikan untuk pasien luka bakar <20% TBSA 

yang tidak disertai oleh inflamasi sistemik yang berat, edema dan 

vasodilatasi pada jaringan yang tidak terbakar. Pasien luka bakar dengan 

>20% TBSA sebaiknya mendapatkan terapi cairan melalui rute intravena 

(Pham et al., 2008). 

Tahap kedua adalah mengawali pemberian resusitasi cairan dengan 

perhitungan menggunakan rumus. Cairan yang paling banyak digunakan 

untuk resusitasi syok pada luka bakar adalah cairan ringer laktat. Terdapat 

2 rumus tradisional untuk resusitasi luka bakar orang dewasa, yaitu rumus 

Parkland dan modifikasi Brooke. Rumus modifikasi Brooke 

memperkirakan kebutuhan cairan 2 ml/kg/TBSA yang terbakar, dengan 

setengah dari volume cairan diberikan 8 jam pertama setelah terjadi luka 

bakar sedangkan sisanya diberikan 16 jam setelahnya. Rumus Parkland 

memperkirakan cairan yang dibutuhkan 4ml/kg/TBSA yang terbakar 

(Cancio, 2014). Formula untuk memperkirakan resusitasi cairan dari 

pasien luka bakar akut orang dewasa dapat dilihat pada Tabel II.11, 

sedangkan untuk pasien anak-anak pada Tabel II.12. 

Chung and colleagues mengembangkan perhitungan yang 

sederhana,  Rule of Tens untuk orang dewasa. Pemberian dimulai oleh 

TBSA x10, contoh 40x10 = 400 ml/jam. Perkiraan dengan Rule of Tens 

paling sering digunakan daripada rumus Parkland dan rumus modifikasi 

Brooke. Rule of Ten hanya dapat digunakan untuk pasien dewasa, 

sedangkan pasien dengan berat badan kurang dari 40 kg, berat badan 

harus diikutkan dalam perhitungan. Terdapat bermacam-macam rumus 

resusitasi anak-anak. Rumus modifikasi Brooke untuk anak-anak adalah 3 

ml/kg/TBSA yang terbakar. Anak-anak mungkin membutuhkan cairan 

tambahan seperti 5% dektrosa dalam setengah normal salin (D5½NS) 
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dengan penentuan kecepatan pemberian untuk pemeliharaan berdasarkan 

berat badan. Syarat ini penting terutama sekali untuk anak kecil dengan 

luka bakar kecil. Cairan keseimbangan ditambahkan untuk resusitasi 

cairan. Tidak seperti resusitasi cairan, cairan pemeliharaan tidak dititrasi 

setiap jam. Jika dekstrosa tidak diberikan dalam cairan pemeliharaan, 

level glukosa plasma sebaiknya dimonitor untuk pasien yang memiliki 

keterbatasan penyimpanan glikogen karena dapat menimbulkan 

hipoglikemi (Cancio, 2014). 

Pasien dengan luka bakar karena listrik tegangan tinggi >1000V 

yang mengalami myoglobinuria menunjukkan adanya kasus khusus pada 

resusitasi cairan. Pada kondisi tersebut, target produksi urin meningkat 

menjadi 70-100 ml/jam pada orang dewasa untuk mencegah deposisi 

myoglobin di tubulus renal. Pemberian tambahan berupa manitol dan/atau 

natrium bikarbonat juga dibutuhkan. Pasien luka bakar karena listrik 

dengan myoglobulin yang menetap atau dengan tanda sindrom 

kompartemen ekstermitas pada pemeriksaan fisik dapat menyebabkan 

urgent fasciotomy dan muscle debridement (Cancio, 2014). 

Luka bakar sedang dan parah memerlukan resusitasi cairan. Cairan 

yang dipilih adalah ringer laktat yang pemberiannya berdasarkan rumus 

“Baxter” yaitu:  

8 jam pertama : ½ (4cc/kgBB/% luas luka bakar) 

16 jam berikutnya : ½ (4cc/kgBB/% luas luka bakar) +  

500 sampai 1000 cc koloid 

Pada anak-anak  : 2 cc/kg BB/% luas luka bakar + 

kebutuhan cairan basal dengan 

perbandingan kristaloid : koloid = 17: 3 

(menurut Moncrief) 
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dengan setengah dari volume cairan diberikan 8 jam pertama setelah 

terjadi luka bakar sedangkan sisanya diberikan 16 jam setelahnya 

Kebutuhan cairan basal:   

umur 0 sampai 1 tahun = 100 cc/kg BB 

umur 1 sampai 5 tahun = 75 cc/kg BB 

umur 5 sampai 15 tahun = 50 cc/kg BB 

(SMF Ilmu Bedah Plastik, 2008) 

Tahap ketiga adalah monitoring dan titrasi resusitasi cairan. 

Rumus resusitasi hanya digunakan pada penghitungan awal. Kecepatan 

infus harus di adjust setiap jam tergantung dari respon fisiologi. Indikator 

terpenting dari resusitasi yang memadai adalah produksi urin. Kecepatan 

ringer laktat seharusnya ditritasi setiap jamnya dengan menaikkan atau 

menurunkan kira-kira 20% setiap waktunya untuk mencapai target 

produksi urin 0,5 ml/kgBB/jam pada orang dewasa, 0,5-1 ml/kgBB/jam 

pada anak-anak dan 1-2 ml/kg BB/jam pada bayi. Total cairan infus 

sebaiknya dimonitoring setiap jam selama 24 jam pertama karena pasien 

yang menerima lebih dari 250 ml/kg selama periode ini berisiko tinggi 

mengalami abdominal compartment syndrome (ACS). Pertama kali 

terjadi ACS, akan diikuti dekompresif laparotomi, angka kematiannya 

mendekati 90%. Pentingnya menghindari komplikasi seperti ACS, 

melatarbelakangi pengembangan sistem yang mendukung titrasi cairan 

infus selama resusitasi yaitu Burn Navigator, Arcos Medical, Galeston, 

TX. Penggunaan program komputer ini berhubungan dengan penurunan 

volume infus dan kecepatan keberhasilan yang lebih tinggi dalam 

mencapai produksi urin yang ditargetkan (Cancio, 2014).   

Indeks lain yang sebaiknya juga dimonitoring (misal setiap 6 jam) 

selama resusitasi termasuk indikator dari status volume dan perfusi seperti 

base deficit, laktat, tekanan vena sentral, tekanan kandung kemih 
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(terutama jika infus mendekati 250 ml/kg) dan ScvO2  (central venous 

oxygen saturation) (Cancio, 2014). Kriteria penilaian under-resuscitation 

dan over-resuscitation dapat dilihat pada Tabel II.14.   

 

Tabel II. 11 Formula untuk memperkirakan resusitasi cairan dari 
pasien luka bakar akut dewasa (Woodson et al., 2012) 

Rumus Cairan Kristaloid Cairan Koloid 

Parkland 

4 ml/kg/% TBSA 
selama 24 jam 

pertama setelah luka 
bakar dengan 
setengahnya 

diberikan 8 jam 
pertama 

 

Brooke Ringer laktat 1,5 
ml/kg/% TBSA 0,5 ml/kg 

Modifikasi 
Brooke 2 ml/ kg/% TBSA  

Evans Normal salin 1 
ml/kg/% TBSA  

Slater Ringer laktat 2L/24 
jam 

Fresh Frozen Plasma 75 
ml/kg diatas 24 jam 

Demling Titrasi produksi urin 
pada 30 ml/jam 

8 jam pertama: 
Dekstran 40 dalam salin 

2 ml/kg/jam 
18 jam selanjutnya:  

Fresh Frozen Plasma  
0,5 ml/kg/jam 

 
Tabel II.12 Formula untuk memperkirakan resusitasi cairan dari  

pasien luka bakar akut anak (Woodson et al., 2012) 
 Waktu Cairan Volume 
Cincinnati 8 jam pertama Ringer laktat + 

NaHCO3 50 mEg/L 
4 ml/kg/% TBSA + 
1500 ml/kg2 

8 jam kedua Ringer laktat  
8 jam ketiga Ringer laktat + 12,5 

gm albumin/L  
5000 ml/m2 terbakar + 
2000 ml/m2 BSA 

Galveston 24 jam pertama Ringer laktat + 12,5 
gm albumin/L 

5000 ml/ m2 terbakar+ 
2000ml/m2 BSA 
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2.5.5 Fluid Creep 

Pruitt pertama kali menciptakan kata “fluid creep” tahun 2000 

untuk mendeskripsikan fenomena dari peningkatan volume resusitasi 

(Warden, 2012). Pada tahun 2000, Friedrich menemukan kelompok 

pasien luka bakar menerima cairan lebih dari dua kali dibandingkan 

kelompok tahun 1970 walaupun produksi urinnya sama. Kelompok pasien 

yang telah diidentifikasi tersebut biasanya membutuhkan resusitasi lebih 

besar daripada prediksi Formula Parkland. Hal ini juga terjadi pada pasien 

dengan inhalation injuries, luka bakar karena listrik, pasien dengan luka 

tambahan, pasien yang mengonsumsi banyak alkohol atau menggunakan 

obat dan resusitasi yang terlambat (Tricklebank, 2008).   

2.5.5.1 Penyebab Fluid Creep 

Fluid creep disebabkan oleh beberapa hal yaitu  

a. Kecenderungan preload maksimum menggunakan invasive 

monitors over targeting urine output (Pham et al., 2008). 

Pemberian perawatan kritis pada praktiknya sering menghasilkan 

peningkatan pemasukan cairan walaupun produksi urin telah 

memadai (Tricklebank, 2008). 

b. Keengganan untuk menurunkan kecepatan pemasukan cairan 

ketika produksi urin melebihi target dan terdapat tanda vital 

(Tricklebank, 2008). 

c. Penggunaan agonis opioid untuk terapi nyeri pada luka bakar yang 

diberikan dalam dosis tinggi menyebabkan hipotensi sehingga 

kebutuhan cairan dalam periode resusitasi meningkat (Tricklebank, 

2008).  

d. Kemungkinan besar untuk resusitasi pada luka bakar yang berat 

(>80% TBSA) memiliki ciri khas melebihi perhitungan formula 

(Pham et al., 2008). 
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e. Perawatan luka bakar modern sering menyediakan pusat kesehatan 

spesialis luka bakar, namun biasanya pasien tidak dapat 

menjangkau pusat kesehatan dalam beberapa jam. Oleh karena itu, 

pasien pada fase resusitasi awal sering tidak dibawa ke pusat 

kesehatan spesialis luka bakar dan meningkatkan  kecenderungan 

terjadinya over-resuscitation (Tricklebank, 2008). 

f. Penggunaan kristaloid selama periode resusitasi dicurigai 

menimbulkan terjadinya fluid creep, tetapi hal ini perlu 

didiskusikan lebih lanjut (Tricklebank, 2008). 

2.5.5.2 Konsekuensi dari fluid creep 

Saat ini terdapat perhatian mengenai pembahasan tentang fluid 

creep sebagai ”feeding burn oedema”. Edema splanknik menyebabkan 

peningkatan permeabilitas usus, translokasi bakteri, dan peningkatan 

tekanan intraabdominal. Hipertensi intraabdominal terjadi ketika tekanan 

intraabdominal melebihi 25 mmHg dan berhubungan dengan kerusakan 

renal, iskemia usus, malperfusi hepar, dan gangguan cardiopulmonary. 

Hipertensi intraabdominal yang berat atau tanpa diobati akan 

menimbulkan abdominal compartment syndrome (ACS) serta kematian. 

Terdapat korelasi antara volume cairan resusitasi  yang diberikan dengan 

tekanan intraabdominal. Volume kritis berhubungan dengan 

perkembangan dari hipertensi intraabdominal kira-kira 300 ml/kg pada 

periode 24 jam keatas. Monitoring untuk tekanan intraabdominal 

direkomendasikan untuk pasien luka bakar yang menerima resusitasi 

cairan 0,25 l/kg atau lebih (Tricklebank, 2008).  

Over-resuscitation juga dapat menyebabkan syok hipovolemia, 

sindrom kompartemen ekstermitas, meningkatkan tekanan intraokular, 

sindrom kompartemen okular, edema paru dan otak,  acute respiratory 
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distress syndrome, serta gangguan berbagai organ (Pham et al., 2008; 

Warden, 2012; Luo, 2015).  

2.5.5.3 Pengurangan Akumulasi Cairan 

Secara umum, proses penghilangan cairan sebaiknya spesifik 

tergantung dari kondisi pasien secara klinis, fisiologi, biokimia dan 

parameter radiografi, dengan tujuan untuk mempertahankan euvolemia 

dan menghindari komplikasi iatrogenic seperti ketidakstabilan 

hemodinamik. Terdapat 3 strategi untuk mengurangi akumulasi cairan 

dan menstimulasi  penghilangan cairan yaitu penghilangan cairan secara 

pasif dan spontan, penggunaan diuresis atau natriuresis dan penghilang 

cairan mekanik (ultrafiltrasi) (Rewa dan Bagshaw, 2015). 

 Idealnya, saat pasien berada pada fase stabilization dan de-

escalation, kelebihan cairan seharusnya termobilisasi. Namun, pasien 

umumnya tidak mampu melakukan mobilisasi secara spontan disebabkan 

beberapa faktor seperti gagal ginjal akut atau hipoalbuminemia. Oleh 

karena itu diperlukan tatalaksana farmakologi yang dapat meningkatkan 

penghilangan cairan. Diuretik seperti diuretik kuat furosemid adalah yang 

paling sering digunakan untuk mencapai keseimbangan cairan negatif dan 

memperbaiki hasil terapi setelah dilakukan pengaturan keseimbangan 

cairan. Penghilangan cairan secara mekanik yang sering digunakan adalah 

isolated intermittent/ dialysis atau continuous ultrafiltration/ RRT (Renal 

Replacement Therapy) pada pasien dalam keadaan akut. Selama fase awal 

penyembuhan, cairan hilang secara lambat dengan teknik continuous RRT 

yang dapat mencapai keseimbangan cairan negatif dengan lebih baik dan 

mungkin mengisi kembali vaskular serta meminimalkan risiko 

ketidakstabilan hemodinamik iatrogenic (Rewa dan Bagshaw, 2015). 
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2.5.6 Monitoring terapi cairan 

Pemilihan cairan resusitasi merupakan hal yang penting, namun 

penentuan keberhasilan resusitasi juga perlu diperhatikan. Terdapat 

banyak faktor yang mempengaruhi respon pasien terhadap resusitasi 

diantaranya adalah usia, kedalaman luka bakar, inhalation injury yang 

menyertai, dan riwayat penyakit (Tricklebank, 2008). 

2.5.6.1  Traditional endpoint 

Penanda  tradisional dari keberhasilan resusitasi adalah tekanan 

darah dan denyut nadi yang mungkin normal pada syok yang 

dikompensasi dan mungkin tidak mendeteksi hipoperfusi seluler. 

Pengukuran tekanan darah  noninvasive sulit dilakukan ketika terjadi 

edema jaringan. Takikardi dapat merupakan hasil dari rasa nyeri dan 

kecemasan yang umum terjadi pada pasien luka bakar sehingga tidak 

dapat digunakan sebagai penanda terjadinya hipovolemia (Tricklebank, 

2008). 

Produksi urin digunakan sebagai pedoman resusitasi, produksi urin 

menggambarkan perfusi renal yang sensitif terhadap penurunan cardiac 

output dan kondisi hipovolemia (Tricklebank, 2008). American Burn 

Association  menyarankan kecepatan infus cairan sebaiknya ditetapkan 

agar produksi urin  0,5-1,0 ml/kg/jam atau 30-50 cc pada orang dewasa 

dan 1-2 cc/kg untuk anak-anak. Apabila seorang anak memiliki berat 

badan 30-50 kg, produksi urin seharusnya dipertahankan seperti pada 

orang dewasa (Tricklebank, 2008; Warden, 2012). Tatalaksana terapi 

cairan dengan monitoring produksi urin dapat dilihat pada Tabel II.13.  

Meskipun dengan munculnya sindrom kompartemen yang biasa 

terjadi menyebabkan  penerimaan produksi urin yang lebih rendah untuk 

akhir resusitasi. Namun tidak ada penelitian yang menunjukkan nilai dari 

produksi urin setiap jam yang mengindikasikan perfusi yang memadai. 
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Keterbatasan panduan tradisional ini menyebabkan ketertarikan pada 

penggunaan metode canggih untuk memantau titik akhir resusitasi 

(Tricklebank, 2008). 

 

Tabel II.13 Tatalaksana terapi cairan untuk pasien luka bakar dalam 
kondisi vital yang stabil (Agrò et al., 2013) 

Produksi urin 
<15 ml 

Produksi urin 
15-30 ml 

Produksi 
urin  

30-50 ml 

Produksi urin 
50-200 ml 

Produksi urin 
>200 ml  

Meningkatkan 
kecepatan 
cairan IV 20% 
atau 200 
ml/jam.  

Meningkatkan 
kecepatan 
cairan IV 10% 
atau 100 
ml/jam.  

Mempertaha
nkan 
kecepatan 
cairan. 

Menurunkan 
kecepatan 
cairan IV 10% 
atau 100 
ml/jam. 

Menurunkan 
kecepatan IV 
cairan 10% atau 
100 ml/jam 
setiap 30 dan 
mengecek gula 
darah, laktat 
dan 
hemoglobin. 

 

2.5.6.2   Advance haemodynamic monitoring 

Pengukuran hemodinamik menggunakan sistem COLD (Pulsion 

Medical Systems) yang menggunakan sebuah keteter vena central standart 

dan thermistor-tipped fibreoptic catheter disisipkan ke dalan arteri 

femoral. Pengukuran konsentrasi protein plasma menandakan tambahan 

cairan yang hilang dari intravaskular. Oesophageal Doppler monitoring 

memberikan perkiraan non-invasi secara relatif dari jantung dengan 

pengukuran aliran darah aorta pada descending thoracic aorta. FTc 

(corrected flow time), jika digunakan dengan tepat dapat memperkirakan 

respon kardiovaskular terhadap cairan. SVV (stroke volume variation) 

berubah di left-ventricular stroke volume diinduksi oleh siklus tekanan 

positif pernafasan  secara mekanis membuka ventilasi pasien, dan juga 

menunjukkan prediksi respon cairan. Penggunaan Oesophageal Doppler 

pada periode perioperatif untuk pedoman tatalaksana cairan dapat 

meningkatkan hasil (Tricklebank, 2008). 
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Tujuan pemberian cairan dapat tercapai dengan mengoptimalkan 

macrocirculatory haemodynamic targets seperti tekanan statis target 

(misal MAP, cVP, dan PAOP), volumetric targets (CO, SV, GEVD dan 

ITBV), dynamic parameter targets (misal PPV, SVV dan PVI) dan fungsi 

organ target (misal EVWL) bersamaan dengan perbaikan  

microcirculatory targets (Laktat, ScvO2, dan P(cv-a) CO2) dan aliran 

microcirculatory. Apabila melakukan dengan awal selama dan setelah 

pembedahan, atau setelah syok untuk pasien yang tepat, GDT (goal-

directed fluid therapy) menunjukkan perbaikan hasil pada pasien yang 

menjalani pembedahan risiko tinggi dan penyakit kritis (Aditianingsih 

dan George, 2014).  

2.5.6.3 Subcutaneous tissue gas tensions 

Pengukuran tegangan gas jaringan subkutan menggunakan silastic 

tubing  yang disisipkan ke dalam jaringan subkutan pada bagian yang 

terkena luka bakar dan yang tidak mengalami luka bakar. Kondisi kedua 

bagian akan memburuk karena adanya oksigenasi jaringan. Hubungan 

perubahan tegangan gas dalam memperburuk jaringan edema yang 

dihasilkan pada kulit yang terbakar dan tidak terbakar diperburuk oleh 

pemberian cairan. Pada masa yang akan datang, monitoring jaringan 

subkutan dapat berperan dalam deteksi dini adanya edema dan memandu 

resusitasi cairan pada pasien luka bakar (Tricklebank, 2008). 

2.5.6.4  Optically based devices 

Optically based tissue monitoring devices telah digunakan untuk 

trauma luka bakar yang berat. Meskipun penghantaran oksigen ke 

jaringan cukup, tetapi kerusakan sel dalam menggunakan oksigen tetap 

berlangsung. Penentuan saturasi oksigen jaringan menggunakan near-

infrared spectroscopy (NIRS) telah menunjukkan kelebihannya dalam 

mengidentifikasi trauma pasien sebagai risiko dari MODS (multi-organ 
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dysfunction syndrome). Monitoring berpotensi untuk dimanfaatkan dalam 

monitoring endpoint tetapi masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut 

tentang penggunaannya untuk pasien luka bakar (Tricklebank, 2008). 

 

Tabel II.14 Kriteria penilaian under-resuscitation  dan over-
resuscitation (Berger et al., 2012) 

Under-resuscitation Over-resuscitation 
Oliguria > 0,3 ml/kg/ jam Poliuria > 1,0 ml/kg/ jam 
Hemoglobin >180 g/L (Ht > 55%) Penurunan PaO2/FiO2 → edema 

paru 
Natremia >145 mmol/l Peningkatan PAPO / PVC 
Cardiac index > 2 L/menit/m2 Peningkatan edema kutaneus 

dengan cepat 
SvO2 > 55% Pengantaran cairan > Ivy index 

(pengantaran cairan > 250 ml/kg 
BW) 

Laktat plasma > 2 mmol/l atau 
meningkat 

Tekanan intraabdominal > 20 
mmHg → hipertensi 
intraabdominal 

Base excess > -5 mmol/l atau 
menurun 

→ kerusakan ginjal akut, iskemik 
splanknik, tranformasi luka bakar 
derajat 2 jadi derajat 3, 
compartement syndrome in limbs 
(↑ membutuhkan fasciotomies), ↓ 
venous return dengan kegagalan 
hemodinamik 
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Tabel II.15 Pengukuran status volume dan titik akhir resusitasi (Rewa dan Bagshaw, 2015) 

Pemeriksaan Fisik Parameter Biokimia 
Echocardiography & 

Ultrasonography 
Radiography 

Variabel Statis Variabel 
Dinamis 

Variabel 
Statis 

Variabel 
Dinamis 

Tanda vital (tekanan 
darah, denyut jantung) 

Pemeriksaan Fisik 
(turgor kulit, pengisian 
kembali kapiler, perfusi 
kulit) 

 
Tekanan vena sentral  
Serial weight 
Keseimbangan kumulatif 

cairan 
Produksi urin 
Informasi (kehilangan 

cairan, oral intake, 
pengobatan)   

Variasi 
tekanan 
nadi 

Passive leg 
raises 

Scvo2 
Laktat darah 
Biokimia urin 

(FeNa, urea) 
 
 
 
 
 
 
Impedansi 

bioelektrik 
dan analisi 
vektor 

Klirens 
laktat 

Stroke volume 
variation 

IVC/SC diameter 
Ejection fraction 
Fractional shortening 
Lung 

ultrasonography 

Chest Radiograph 
Chest computed 

tomography 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Skema kerangka konseptual 

Keterangan: Bagian yang diamati pada penelitian ini 
ditunjukkan oleh garis tebal. 

Terapi cairan 
- Jenis  
- Dosis 
- Frekuensi pemberian 
- Waktu pemberian 

Data Pasien 
-  Kondisi pasien 
-  Berat Badan 
-  % TBSA 

Studi Terapi Cairan pada Pasien Luka Bakar 

Terapi Cairan 
Terapi Lain: 
-Analgesik 
-Antibiotik 
-Laksatif 
-Antikoagulan 

Hipovolemia 

Cairan dari intravaskular berpindah ke ekstravaskular 

 Permeabilitas Pembuluh Darah 

LUKA BAKAR 

Pelepasan mediator inflamasi 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Luka bakar merupakan suatu bentuk kerusakan pada kulit atau  

jaringan lain yang disebabkan kontak dengan sumber panas, bahan kimia, 

listrik dan radiasi (Peck, 2012). Luka bakar menyebabkan peningkatan 

permeabilitas pembuluh darah. Apabila kondisi ini terjadi selama 36 jam, 

maka akan menimbulkan syok. Protein dan cairan akan tertarik  menuju 

ke ruang intersisial dan menimbulkan edema serta dehidrasi. Pembuluh 

perifer dan splanknik mengalami kontriksi dan terjadi hipoperfusi untuk 

mengkompensasi kondisi ini (Rudall dan Green, 2010).  

Ketika terjadi luka bakar, salah satu terapi pertolongan awal yang 

diberikan adalah resusitasi cairan. Pemberian resusitasi cairan ialah pada 

24 hingga 48 jam pertama periode hipovolemia (Mlcak, 2012). Resusitasi 

cairan bertujuan untuk mempertahankan perfusi organ secara menyeluruh 

dan menghadapi inflamasi sistemik yang masif serta hipovolemia cairan 

intravaskular dan ekstravaskular (Tricklebank, 2008). 

Terdapat beberapa jenis cairan yang dapat digunakan yaitu 

kristaloid dan koloid (Warden, 2012). Pemberian jenis dan dosis cairan 

tersebut tergantung pada usia pasien, kondisi pasien, berat badan dan % 

luka bakar. Respon pemberian cairan dan toleransi fisiologi dari pasien 

merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan pemberian terapi 

cairan. Regimen resusitasi yang tepat diperlukan untuk pemeliharaan dari 

perfusi organ vital (Mlcak, 2012). Resusitasi yang tidak memadai dapat 

menyebabkan perubahan fisiologi pasien luka bakar diantaranya perfusi 

pada ginjal  dan mesenteric vascular beds yang berkurang, kerusakan 

ginjal akut, iskemik, kolaps kardiovaskular dan kematian (Gauglitz dan  

Jeschke, 2012; Mlcak, 2012). Kelebihan cairan dapat menimbulkan 

hipertensi intraabdominal, syok hipovolemia, sindrom kompartemen 

ekstermitas, meningkatkan tekanan intraokular, sindrom kompartemen 
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okular, edema paru dan otak, acute respiratory distress syndrome, serta 

gangguan berbagai organ (Pham et al., 2008; Warden, 2012; Luo et al., 

2015).  

Pemberian resusitasi berlebihan yang disebut dengan fluid creep 

merupakan salah satu masalah penting selama periode awal perawatan 

luka bakar (Luo et al., 2015). Terapi cairan juga dapat diberikan secara 

kombinasi, namun penggunaannya harus dicermati agar memberikan efek 

terapi yang maksimal dan meminimalkan efek negatif. Oleh karena itu 

perlu dilakukan studi penggunaan terapi cairan pada pasien luka bakar di 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk mengetahui penggunaan terapi cairan 

yang diberikan pada pasien luka bakar. Skema dari konsep penelitian ini 

ditunjukkan oleh Gambar 3.1. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 

pengambilan data secara prospektif dan diolah secara deskriptif. Dalam 

penelitian ini peneliti tidak melakukan suatu perlakuan terhadap pasien. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dengan 

waktu pengambilan data pada tanggal 4 Maret – 4 Juni 2016. 

 

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.3.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien yang mengalami 

luka bakar yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

4.3.2 Sampel 

Sampel penelitian merupakan pasien yang mengalami luka bakar 

yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Soetomo yang memenuhi kriteria 

inklusi. Pengambilan sampel ditentukan dengan teknik non random 

sampling dengan metode time-limited sampling. 

 

4.4    Kriteria Inklusi  

Pasien luka bakar pada periode waktu 4 Maret- 4 Juni 2016 yang 

mendapat terapi cairan dan menjalani perawatan di RSUD Dr. Soetomo 

serta memiliki data rekam medik yang lengkap. 
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4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah Lembar Pengumpul 

Data (LPD) untuk setiap sampel/ Dokumen Medik Kesehatan (DMK) 

pasien. 

 

4.6 Definisi Operasional 

a.  Pasien 

Pasien yang dimaksud dalam penelitian adalah pasien luka bakar 

yang mendapat terapi cairan dan menjalani perawatan di RSUD 

Dr. Soetomo Surabaya. 

b. Cairan 

Berbagai macam cairan yang diberikan kepada pasien. 

c.  Dosis 

Jumlah cairan yang diberikan kepada pasien tertentu secara 

individual berdasarkan rumus perhitungan jumlah resusitasi cairan 

yang dibutuhkan. 

d.  Data laboratorium 

Kadar elektrolit (Na+, K+, Ca++, Cl-), kadar albumin serum, dan 

serum kreatinin.  

e. Data klinis  

Berat badan, jenis kelamin, usia, pemeriksaan derajat luka bakar, 

produksi urin, tekanan darah, suhu tubuh, frekuensi pernafasan dan 

tekanan vena sentral. 

 

4.7 Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan menghitung jumlah pasien dan 

mengelompokkan pasien berdasarkan demografi pasien dan penggunaan 

terapi cairan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara 
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deskriptif dalam bentuk narasi, tabel, diagram, atau grafik. Analisis data 

yang diperoleh antara lain: 

a. Analisis demografi pasien luka bakar meliputi persentase jenis 

kelamin, sebaran usia, etiologi, dan penyakit penyerta lain. 

b. Analisis penggunaan cairan meliputi jenis, jumlah, frekuensi dan 

waktu pemberian cairan.  

c. Analisis mengenai hubungan antara profil penggunaan cairan dan 

hasil terapi yang diperoleh dengan data klinik dan data 

laboratorium pasien. 
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4.8 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Skema kerangka operasional 

 

Pasien luka bakar  yang menjalani perawatan  
di RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 4 Maret- 4 Juni 2016 

 

Kriteria Inklusi : 
Pasien luka bakar yang mendapat terapi cairan dan 
menjalani rawat inap di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
serta memiliki data rekam medik yang lengkap. 

Pemindahan rekam medik DMK pasien ke lembar pengumpul data 

Sampel studi terapi cairan pada pasien luka bakar 

Rekapitulasi data 

Data Pasien: 
 No DMK 
 Nama  
 Jenis kelamin 
 Usia 
 Diagnosa 
 Data Klinik 
 Data Laboratorium 

Penyajian dan analisis data 

Hasil 

Data Terapi Cairan: 
 Jenis cairan 
 Jumlah cairan 
 Frekuensi pemberian 
 Waktu pemberian 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI YULINDA RISMA RSTUDI PENGGUNAAN TERAPI...



 

79 

BAB V 

HASIL PENELITIAN 

5.1 Demografi Pasien 

Penelitian terhadap pasien luka bakar di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya yang dilakukan pada periode 4 Maret - 4 Juni 2016 dengan 

pengambilan data secara prospektif ini telah melalui review dari Komite 

Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan telah 

dinyatakan “Laik Etik” dengan Surat Keterangan Kelaikan Etik 

no.92/Panke.KKE/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang tertera pada 

Lampiran 1. Berdasarkan kriteria inklusi yaitu pasien luka bakar yang 

KRS pada periode penelitian dan mendapatkan terapi cairan, maka 

didapatkan pasien  berjumlah 12 sebagai sampel penelitian. 

 

5.1.1 Jenis kelamin dan usia  

Distribusi jenis kelamin dari semua pasien luka bakar terdiri dari 9 

pasien (75%) laki-laki dan 3 pasien (25%)  perempuan yang dapat dilihat 

pada Gambar 5.1. Sedangkan distribusi pasien berdasarkan usia 

mengikuti pembagian dari National Center for Health Statistics 

ditunjukkan oleh Tabel V.1. Usia pasien paling banyak berada pada 

rentang 25-44 tahun yaitu sebesar 50%. 

 
Gambar 5.1 Distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin 
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Tabel V.1 Distribusi pasien berdasarkan usia 
Klasifikasi 

Umur (tahun) 
Jumlah 
Pasien 

Persentase 
(%) 

  < 18 4 33,33 
18-24 1 8,33 
25-44 6 50 
45-64 1 8,33 
≥65 0 0 

Total 12 100 
Keterangan:  
Persentase dihitung dari jumlah total pasien yaitu 12 pasien 

 

5.1.2 Cara masuk rumah sakit 

Pasien dapat masuk rumah sakit dan menjalani perawatan dengan 

cara datang sendiri atau rujukan dari rumah sakit lain. Sebanyak 9 pasien 

(75%) masuk rumah sakit dengan cara rujukan. Data distribusi pasien 

masuk rumah sakit dapat dilihat pada Tabel V.2  

 
Tabel V.2  Distribusi cara pasien masuk rumah sakit 

Cara MRS Jumlah 
Pasien (%) 

Datang sendiri 3 (25%) 
Rujukan <24 jam 8 (66,67) 

>24 jam 1(8,33%) 
Total 12 (100) 

Keterangan:  
Persentase dihitung dari jumlah total pasien yaitu 12 pasien 

 

5.1.3 Etiologi luka bakar  

Terdapat 3 penyebab terjadinya luka bakar pada pasien yang  

datanya disajikan pada Tabel V.3. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa 

penyebab luka bakar terbanyak adalah termis, khususnya karena ledakan 

LPG sebesar 50%. 
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Tabel V.3 Etiologi luka bakar  
Penyebab Luka Bakar Jumlah 

Pasien 
Persentase 

(%) 
Termis Ledakan LPG 6 50 

Scald*) 2 16,67 

Elektris 4 33,33 

Total 12 100 
Keterangan:  
*) scald adalah penyebab luka bakar berupa air atau cairan lain 
yang mendidih 

 
5.1.4 Derajat dan luas luka bakar 

Tabel V.4. menyajikan distribusi pasien berdasarkan derajat dan 

luas luka bakar. Sebanyak 8 pasien (66,67%) didiagnosa mengalami luka 

bakar derajat II dengan luas luka bakar yang bervariasi. Sedangkan 4 

pasien (33.33%) yang lain tidak hanya mengalami luka bakar derajat II, 

namun juga luka bakar derajat III.  

 

Tabel V.4 Derajat dan luas luka bakar  

% TBSA 

Jumlah Pasien (%) 

Luka Bakar 
Derajat II 

Luka Bakar 
Derajat II dan 

III 
<10% 0 (0) 2 (16,67) 
10,1-20% 1 (8,33) 2 (16,67) 
20,1-30% 0 (0) 0 (0) 
30,1-40% 3 (25) 0 (0) 
40,1-50% 3 (25) 0 (0) 
50,1-60% 1 (8,33) 0 (0) 

 Total 8 (66,67) 4 (33,33)  
Keterangan: 
Persentase dihitung dari jumlah total pasien yaitu 12 pasien 
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5.1.5 Jenis komplikasi dan kondisi penyerta  

Selain didiagnosa mengalami luka bakar, pasien dapat memiliki 

beberapa kondisi penyerta dan komplikasi seperti yang disajikan oleh 

Tabel V.5. Pada penelitian ini, hipoalbuminemia adalah komplikasi yang 

terjadi pada seluruh pasien.   

 

Tabel V.5 Distribusi pasien berdasarkan komplikasi dan 
kondisi  penyerta 

Komplikasi dan 
Kondisi Penyerta  

Jumlah 
Pasien 

Persentase 
(%) 

Sepsis 7 58,33 
Trauma inhalasi 6 50 
Anemia 4 33,33 
ODS trauma termal 3 25 
Sindrom Kompartemen 2 16,67 
Leukositosis 2 16,67 
Contusio pulmonum 1 8,33 
Hidronefrosis 1 8,33 
ODS konjungtivitis 1 8,33 
Pneumothorax 1 8,33 
Rhabdomyolisis 1 8,33 
SRMD 1 8,33 
Hipertensi 4 33,33 
Diabetes melitus 2 16,67 
Fraktur 2 16,67 
Kista ovarium 1 8,33 

Keterangan: 
1. Pasien dapat mengalami lebih dari satu macam kondisi penyerta 

dan komplikasi  
2. Persentase dihitung dari jumlah total pasien yaitu 12 pasien 
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5.2 Profil Terapi Cairan pada Pasien  

5.2.1 Jenis terapi cairan  

Pasien menggunakan beberapa jenis terapi cairan berdasarkan 

kondisi masing-masing pasien. Jumlah total jenis cairan yang digunakan 

oleh 12 pasien sebanyak 22 cairan. Jenis cairan NS dan  RL digunakan 

oleh seluruh pasien, sedangkan 9 pasien menggunakan RD5. Tabel V.6 

menunjukkan data distribusi jenis terapi cairan yang digunakan oleh 

pasien. 

Tabel V.6 Jenis terapi cairan yang digunakan oleh pasien 
Jenis Jumlah Pasien Persentase  

Kristaloid 

NS 12 100 
RL 12 100 
RD5 9 75 
D5½NS 7 58,33 
RA 4 25 
D5 2 16,67 
Kaen Mg3® 2 16,67 
Triofusin® E1000 2 16,67 
NaCl 3% 1 8,33 
D5NS 1 8,33 

 D5¼NS 1 8,33 
Tutofusin® 1 8,33 

Koloid 

Albumin 20% 6 50 
FFP 4 33,33 
Gelofusin® 4 33,33 
Dextran 1 8,33 

TPN 

Clinimix® 20E 5 41,67 
Ivelip® 20% 4 33,33 
Clinimix® 15E 3 25 
Kalbamin® 2 16,67 
Aminofluid® 1 8,33 
Ivelip® 10% 1 8,33 

Keterangan: 
1. Satu pasien bisa mendapatkan lebih dari satu macam jenis cairan 
2. Persentase dihitung dari jumlah total pasien yaitu 12 pasien 
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5.2.1.1 Jenis terapi cairan pada fase awal 

Menurut ANZBA (2013), pada 24 jam pertama setelah kejadian 

luka bakar, pasien mendapatkan terapi cairan berdasarkan rumus Baxter 

yakni 4cc x kgBB x % TBSA apabila luas luka bakar >15% TBSA untuk 

pasien dewasa dan luas luka bakar >10% TBSA untuk pasien anak. 

Perhitungan jumlah cairan untuk pasien dewasa dengan luas luka bakar 

<15% TBSA dan pasien anak dengan luas luka bakar <10% TBSA tidak 

dihitung berdasarkan rumus Baxter, melainkan berdasarkan kebutuhan 

fisiologi tubuh sebesar 30-50 cc/kgBB/hari ditambah dengan IWL sebesar 

{(25 + %TBSA) x BSA} x 24 cc/hari.  

Sebanyak 3 dari 12 pasien adalah pasien yang datang sendiri ke 

RSUD Dr. Soetomo (bukan pasien rujukan), sehingga 3 pasien tersebut 

mendapatkan terapi cairan pertama dari RSUD Dr. Soetomo. Delapan 

pasien yang lain adalah pasien rujukan yang MRS di RSUD Dr. Soetomo 

sebelum 24 jam dari waktu kejadian luka bakar. Cairan awal untuk 

delapan pasien tersebut tidak hanya dari RSUD Dr. Soetomo, melainkan 

juga berasal dari rumah sakit asal rujukan. Jenis dan jumlah cairan pada 

fase awal untuk sebelas pasien yang telah disebutkan diatas dapat dilihat 

pada Tabel V.7. Selain pasien tersebut, terdapat 1 pasein rujukan yang 

MRS di RSUD Dr. Soetomo setelah 8 hari dari waktu kejadian luka 

bakar. Penggunaan cairan pada fase awal untuk satu pasien tersebut tidak 

dapat diamati karena tidak mendapat cairan awal (24 jam pertama) dari 

RSUD Dr. Soetomo. 

Penggunaan cairan pada fase awal sebenarnya dihitung dalam 24 

jam, namun pasien pada penelitian ini menjalani tindakan sebelum 24 jam 

pertama yang memungkinkan dibutuhkan jenis dan jumlah cairan yang 

berbeda dengan fase awal. Berdasarkan kondisi tersebut, penyebutan 

untuk cairan awal ialah cairan yang diberikan dari waktu kejadian hingga 
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pasien menjalani tindakan. Terapi cairan awal untuk pasien yang datang 

sendiri ditunjukkan oleh Tabel V.8, sedangkan terapi cairan awal untuk 

pasien rujukan (<24jam) dapat dilihat pada Tabel V.9.  

Tabel V.7 Jenis terapi cairan pada fase awal  
Jenis cairan Jumlah Pasien Persentase (%) 
RL 11 100 
RA 6 54,5 
NS 1 9,09 
RD5 1 9,09 
D5½NS 1 9,09 

Keterangan: 
1. Pasien bisa mendapatkan lebih dari satu macam jenis cairan 
2. Persentase dihitung dari jumlah pasien yang mendapatkan terapi cairan 

pada fase awal yaitu 11 pasien 
 

Tabel V.8 Terapi cairan pada fase awal untuk pasien yang datang sendiri 

Inisial 
Pasien 

Derajat 
dan luas 

luka 
bakar 

BB 
(kg) 

BSA 
(m2) 

Volume 
yang 

dibutuhkan 

Cairan yang diberikan Waktu 
pemberian 

cairan 
Jenis Volume Total 

Volume 

Cairan awal untuk pasien dewasa dengan TBSA <15% 

MR**) II 9% 
III 1% 50 1,49 > 573,2- 

781,5 cc 
RL 1000cc 

2000cc 5 jam  
RA 1000cc 

HM**) 

II 
11,5% 

III 
2,5% 

50 1,51 - 
RL 1000cc 

2000cc 
Waktu cairan 
habis tidak 
tertulis RA 1000cc 

Cairan awal untuk pasien dewasa dengan TBSA >15% 

AM*) II 
18,5% 75 1,9 - 

RL 1000cc 
1500cc 

Waktu cairan 
habis tidak 
tertulis NS 500cc 

Keterangan:  
1. Jenis, volume, dan waktu yang tertulis dihitung dari waktu kejadian luka bakar 

hingga  pasien mendapatkan tindakan. 
2. Tindakan dapat berlangsung sebelum 24 jam dari waktu kejadian luka bakar. 
3. Kebutuhan cairan resusitasi untuk pasien tanpa trauma inhalasi dihitung dengan 

rumus 4cc/kgBB/%luka bakar, sedangkan untuk pasien dengan trauma inhalasi 
dihitung dengan rumus 5,7cc/kgBB/% luka bakar. 

4. *) Pasien dengan trauma inhalasi 
5. **) Pasien luka bakar yang disebabkan oleh elektrik serta memiliki luka bakar 

derajat II dan III 
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Tabel V.9 Terapi cairan pada fase awal untuk pasien rujukan 

Inisial 
Pasien 

Derajat 
dan luas 

luka 
bakar 

BB 
(kg) 

BSA 
(m2) 

Volume 
yang 

dibutuhkan 

Cairan yang diberikan  
Waktu 

pemberian 
cairan Jenis Volume Total 

Volume 

Cairan awal untuk pasien dewasa dengan TBSA <15% 

IB**) II 8% 
III 1% 45 1,39 - RL 1300cc 1300cc 

Waktu 
cairan 
habis 
tidak 
tertulis 

Cairan awal untuk pasien dewasa dengan TBSA >15% dan pasien anak dengan TBSA >10% 

FF*) II 40% 40 1,26 5913,75c
c 

RL 6100cc 
6600cc 12 jam 

45 menit 
D5½NS 500cc 

RA*) II 49% 65 1,7 11772cc 
RL 10000cc 

10500cc 12 jam 
45 menit 

RA 500cc 

SD*) II 43,5% 70 1,79 8135cc 
RL 5000cc 

6000cc 7 jam 30 
menit 

RA 1000cc 

MA***) II 34,5% 8 0,44 - RL 1120cc 1120cc 

Waktu  
cairan 
habis 
tidak 
tertulis 

Keterangan:  
1. Jenis, volume, dan waktu yang tertulis dihitung dari waktu kejadian luka bakar 

hingga  pasien mendapatkan tindakan 
2. Tindakan dapat berlangsung sebelum 24 jam dari waktu kejadian luka bakar 
3. Kebutuhan cairan resusitasi untuk pasien tanpa trauma inhalasi dihitung dengan 

rumus 4cc/kgBB/%luka bakar, sedangkan untuk pasien dengan trauma inhalasi 
dihitung dengan rumus 5,7cc/kgBB/% luka bakar. 

4. *) Pasien dengan trauma inhalasi. 
5. **) Pasien luka bakar yang disebabkan oleh elektrik serta memiliki luka bakar 

derajat II dan III 
6. ***) Pasien anak-anak. 

 
 
 
 
 
 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI YULINDA RISMA RSTUDI PENGGUNAAN TERAPI...



87 

Tabel V.9 Terapi cairan pada fase awal untuk pasien rujukan (lanjutan) 

Inisial 
Pasien 

Derajat 
dan luas 

luka 
bakar 

BB 
(kg) 

BSA 
(m2) 

Volume 
yang 

dibutuhkan 

Cairan yang diberikan  
Waktu 

pemberian 
cairan Jenis Volume Total 

Volume 

Cairan awal untuk pasien dewasa dengan TBSA >15% dan pasien anak dengan TBSA >10% 

AS*) II 32,5% 58 1,63 5876cc 
RL 3500cc 

4500cc 9 jam 30 
menit 

RA 1000cc 

MN*) II 40,5% 50 1,46 5410,5cc 
RL 2500cc 

4000cc 7 jam 30 
menit 

RA 1500cc 

PS**) II 17,5% 
III 0,5% 55 1,59 - 

RD5 875cc 
1175cc 

Waktu  
cairan 
habis 
tidak 
tertulis 

RL 300cc 

Keterangan:  
1. Jenis, volume, dan waktu yang tertulis dihitung dari waktu kejadian luka bakar 

hingga  pasien mendapatkan tindakan 
2. Tindakan dapat berlangsung sebelum 24 jam dari waktu kejadian luka bakar 
3. Kebutuhan cairan resusitasi untuk pasien tanpa trauma inhalasi dihitung dengan 

rumus 4cc/kgBB/%luka bakar, sedangkan untuk pasien dengan trauma inhalasi 
dihitung dengan rumus 5,7cc/kgBB/% luka bakar. 

4. *) Pasien dengan trauma inhalasi. 
5. **) Pasien luka bakar yang disebabkan oleh elektrik serta memiliki luka bakar 

derajat II dan III 
 
5.2.1.2 Jenis dan dosis terapi cairan pada fase pemeliharaan 

Setelah mendapatkan terapi cairan pada fase awal, pasien luka 

bakar masih memerlukan cairan pemeliharaan yang jenis dan dosisnya 

dapat dilihat pada Tabel V.10 
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Tabel V.10 Jenis dan dosis terapi cairan pada fase pemeliharaan  
Jenis cairan Jumlah 

Pasien (%) 
Dosis 

(per hari) 
Jumlah Pasien 

(%) 

NS 7 (58,33) 
250 cc 2 (16,67) 
300 cc 5 (41,67) 
500 cc 1 (8,33) 

D5½NS 6 (50) 

200 cc 2 (16,67) 
250 cc 1 (8,33) 
300 cc 1 (8,33) 
400 cc 1 (8,33) 
500 cc 4 (33,33) 
1000 cc 3 (25) 
2000 cc 1 (8,33) 

RD5 6 (50) 

250 cc 1 (8,33) 
500 cc 2 (16,67) 
1000 cc 2 (16,67) 
1500 cc 4 (33,33) 
2000 cc 2 (16,67) 

RL 5 (41,67) 

250 cc 1 (8,33) 
300 cc 1(8,33) 
500 cc 5 (41,67) 
700 cc 1 (8,33) 
800 cc 1 (8,33) 
1000 cc 2 (16,67) 
1500 cc 1 (8,33) 
2000 cc 1 (8,33) 

Clinimix® 
20E 5 (41,67) 1000 cc 3 (25) 

2000 cc 3 (25) 

Clinimix® 
15E 3 (25) 

1000 cc 2 (16,67) 
1500 cc 2 (16,67) 
2000 cc 1 (8,33) 

Ivelip® 10% 3 (25) 100 cc 2 (16,67) 
200 cc 1 (8,33) 

Ivelip® 20% 3 (25) 
100 cc 1 (8,33) 
150 cc 1 (8,33) 
200 cc 3 (25) 

Keterangan: 
1. Pasien bisa mendapatkan lebih dari satu macam jenis cairan. 
2. Persentase dihitung dari jumlah total pasien yaitu 12 pasien. 
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Tabel V.10 Jenis dan dosis terapi cairan pada fase pemeliharaan 
(lanjutan) 

Jenis cairan Jumlah 
Pasien (%) 

Dosis 
(per hari) 

Jumlah Pasien 
(%) 

D5 2 (16,67) 500 cc 1 (8,33) 
1000 cc 1 (8,33) 

Aminofluid® 2 (16,67) 500 cc 1 (8,33) 
1000 cc 1 (8,33) 

Kalbamin® 2 (16,67) 300 cc 1 (8,33) 
500 cc 2 (16,67) 

Triofusin®  
E1000 2 (16,67) 

250 cc 1 (8,33) 
500 cc 1 (8,33) 
1000 cc 1 (8,33) 

Kaen Mg3® 1 (8,33) 500 cc 1 (8,33) 
Tutofusin® 1 (8,33) 1000 cc 1 (8,33) 

Keterangan: 
1. Pasien bisa mendapatkan lebih dari satu macam jenis cairan. 
2. Persentase dihitung dari jumlah total pasien yaitu 12 pasien. 

 

5.2.1.3. Jenis terapi cairan yang digunakan saat pasien menjalani tindakan 

Pasien mendapatkan beberapa tindakan selama perawatan, seperti 

debridement dan skin graft. Tabel V.11. menunjukkan jenis cairan yang 

digunakan saat tindakan. 

 
Tabel V.11 Jenis terapi cairan yang digunakan saat 

pasien menjalani tindakan 
Jenis Cairan Jumlah 

Pasien (%) 
Jumlah 
Tindakan 

RL 12 (100) 29 
NS 9 (75) 12 
Gelofusin® 4 (33,33) 4 
D5½NS 1 (8,33) 1 
D5¼NS 1 (8,33) 1 
Dextran 1 (8,33) 1 

Keterangan: 
Persentase dihitung dari jumlah total pasien yaitu 12 pasien 
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5.2.2. Penggunaan cairan  

Selama satu hari, pasien bisa mendapatkan 1 jenis cairan saja atau 

disebut dengan cairan tunggal dan juga dapat memperoleh >1 jenis cairan 

atau cairan kombinasi yang masing-masing distribusinya disajikan pada 

Tabel V.12 dan Tabel V.13. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat 

bahwa terapi cairan tunggal yang sering digunakan adalah NS yakni 

sebanyak 7 pasien, sedangkan cairan kombinasi yang sering digunakan 

ialah kombinasi NS dan RD5 yang diterima oleh 7 pasien. 

 

Tabel V.12  Distribusi pasien berdasarkan terapi cairan 
tunggal yang digunakan  

Cairan Tunggal Jumlah 
Pasien 

Persentase 
(%) 

NS 7 58,33 
D5½NS 4 33,33 
RL 3 25 
RD5 3 25 
Kaen Mg3® 1 8,33 
Triofusin® 1 8,33 
Keterangan:Persentase dihitung dari jumlah total pasien yaitu 12 pasien 

 
Tabel V.13  Distribusi pasien berdasarkan terapi cairan kombinasi 

yang digunakan  

Kombinasi Cairan Jumlah 
Pasien 

Persentase 
(%)  

Kristaloid 

NS + RD5 7 58,33 
NS + RL 6 50 
RL + RD5 4 33,33 
NS + D5 2 16,67 
NS + D5½NS 2 16,67 
RA + RL 2 16,67 

Keterangan:  
1. Pasien bisa mendapatkan cairan kombinasi dalam waktu yang bersamaan atau 

berbeda, namun dalam hari yang sama.  
2. Pasien bisa mendapatkan satu jenis kombinasi cairan dalam lebih dari satu hari 
3. Persentase dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasien yaitu 12 orang 
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Tabel V.13  Distribusi pasien berdasarkan terapi cairan kombinasi 
yang digunakan  

Kombinasi Cairan Jumlah 
Pasien 

Persentase 
(%)  

Kristaloid 

RL + D5½NS 2 16,67 
D5½NS + D5¼NS 1 8,33 
NS + Tutofusin® 1 8,33 
RL + Triofusin® 1 8,33 
D5½NS + Triofusin® 1 8,33 
NS + RL + RD5 3 25 
NS + NaCl 3% + D5½NS 1 8,33 
NS + RD5 + D5 1 8,33 
NS + RL + D5 1 8,33 
RA + NS + RL 1 8,33 
RL + D5½NS + D5¼NS 1 8,33 
NS + RL + Triofusin® 1 8,33 
RA + NS + RL+ RD5 1 8,33 
NS + NaCl 3% + D5NS + 
D5½NS 

1 8,33 

NS + RL +  D5½NS + 
Triofusin® 

1 8,33 

TPN Clinimix® 15E + Ivelip®20% 1 8,33 

Kristaloid+ 
Koloid 

NS + FFP 2 16,67 
D5 ½ NS + Albumin 20% 2 16,67 
Albumin 20% + Triofusin® 1 8,33 
RD5 + Albumin 20% 1 8,33 
RL + Albumin 20% 1 8,33 
NS + RL + Gelofusin® 3 25 
NS + RL + FFP 1 8,33 
NS + RL + Albumin 20% 1 8,33 
NS + Triofusin® + FFP 1 8,33 
RL + Kaen Mg3® + Albumin 
20% 

1 8,33 

Keterangan:  
1. Pasien bisa mendapatkan cairan kombinasi dalam waktu yang bersamaan atau 

berbeda, namun dalam hari yang sama.  
2. Pasien bisa mendapatkan satu jenis kombinasi cairan dalam lebih dari satu hari 
3. Persentase dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasien yaitu 12 orang 
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Tabel V.13  Distribusi pasien berdasarkan terapi cairan kombinasi 
yang digunakan (lanjutan) 

Kombinasi Cairan Jumlah 
Pasien 

Persentase 
(%) 

Kristaloid+ 
Koloid 

NS + RL + D5 ½ NS + 
Albumin 20% 

2 16,67 

NS + RL + Albumin 20% 
+ Dekstran 

1 8,33 

NS + RD5 + Triofusin® + 
FFP 

1 8,33 

NS + RL + RD5 + 
Gelofusin® 

1 8,33 

RL + D5 ½ NS + Kaen 
Mg3® + Albumin 20% 

1 8,33 

Kristaloid + 
TPN 

NS + Clinimix® 20E 2 16,67 
NS + Kalbamin® 2 16,67 
D5 ½ NS + Clinimix® 15E 1 8,33 
D5 ½ NS + Ivelip® 20% 1 8,33 
NS + RL + Ivelip® 20% 2 16,67 
NS + RL + Clinimix® 20E 1 8,33 
NS + RD5 + Clinimix® 
20E 

1 8,33 

RL + Aminofluid® + 
Clinimix® 15E 

1 8,33 

D5 ½ NS + Clinimix® + 
Ivelip® 20% 

1 8,33 

NS + D5½NS + Clinimix® 
+ Ivelip® 20% 

1 8,33 

Albumin 20% + Ivelip® 
20% + Clinimix® 20E 

1 8,33 

Kristaloid + 
Koloid + 

TPN 

NS + Albumin 20% + 
Kalbamin® 

2 16,67 

NS + RL + Albumin 20% 
+ Ivelip® 20% 

2 16,67 

Keterangan:  
1. Pasien bisa mendapatkan cairan kombinasi dalam waktu yang bersamaan atau 

berbeda, namun dalam hari yang sama.  
2. Pasien bisa mendapatkan satu jenis kombinasi cairan dalam lebih dari satu hari 
3. Persentase dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasien yaitu 12 orang 
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Tabel V.13  Distribusi pasien berdasarkan terapi cairan kombinasi 
yang digunakan (lanjutan) 

Kombinasi Cairan Jumlah 
Pasien 

Persentase 
(%) 

Kristaloid + 
Koloid + 

TPN 

NS + RL + FFP + Ivelip® 
20% 

1 8,33 

RL + Albumin 20% + 
Aminofluid® + Clinimix® 
15E 

1 8,33 

Keterangan:  
1. Pasien bisa mendapatkan cairan kombinasi dalam waktu yang bersamaan atau 

berbeda, namun dalam hari yang sama.  
2. Pasien bisa mendapatkan satu jenis kombinasi cairan dalam lebih dari satu hari 
3. Persentase dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasien yaitu 12 orang 

 

5.3 Analisis Terapi Cairan  

5.3.1  Data klinik 

Monitoring pemberian terapi cairan dilakukan melalui pengukuran 

terhadap produksi urin setiap jam. Keseimbangan cairan pasien juga 

dihitung sebagai data pendukung untuk mengetahui keadaan pasien. 

Penentuan keseimbangan cairan adalah dengan cara menghitung selisih 

antara intake dan output, sehingga diperoleh nilai deficit atau excess 

seperti yang terlampir dalam Lampiran 2. Selain itu juga dilakukan 

pengukuran CVP sebagai salah satu data pendukung monitoring terapi 

cairan. Pemberian cairan memiliki target pencapaian nilai CVP 8-

12cmHg (Moenajat, 2009). Pada penelitian ini, 7 pasien diukur nilai 

CVPnya. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa 1 pasien 

memiliki nilai CVP 7cmHg pada 1 kali pengukuran, sedangkan 1 pasien 

lain memiliki nilai CVP 13cmHg pada 1 kali pengukuran. Hasil 

pengukuran pada pasien lain masuk dalam rentang target pencapaian nilai 

CVP. Data nilai CVP dari pasien terlampir pada Lampiran 3. 
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5.3.2 Data laboratorium 

Pasien luka bakar menjalani berbagai pemeriksaan laboratorium 

diantaranya adalah pemeriksaan kadar albumin, natrium, dan kalium. Satu 

pasien dapat menjalani lebih dari satu kali pemeriksaan laboratorium yang 

datanya terlampir dalam Lampiran 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 

seluruh pasien pernah mengalami hipoalbuminemia, sedangkan 6 pasien 

diantaranya memiliki kadar albumin yang normal pada 21 kali 

pemeriksaan. Tiga pasien pernah mengalami hipernatremia, sedangkan 9 

pasien pernah mengalami hiponatremia. Sebanyak 5 pasien pernah 

mengalami hiperkalemia, sedangkan 8 pasien pernah mengalami 

hipokalemia. Tabel V.14 menunjukkan distribusi kadar albumin, natrium 

dan kalium pasien. 

 

Tabel V.14 Kadar albumin, natrium dan kalium pasien  
Kadar 
(g/dl) Kriteria Jumlah 

pasien (%) 
Jumlah 

pemeriksaan 
Albumin 
>5,0 Hiperalbuminemia 0 (0) 0 
3,4-5,0 Normoalbuminemia 6 (50) 21 
< 3,4 Hipoalbuminemia 12 (100) 89 
Natrium    
>144 Hipernatremia 3 (25) 4 
136-144 Normonatremia 12 (100) 75 
<136 Hiponatremia 9 (75) 26 
Kalium    
>5,0 Hiperkalemia 5 (41,67) 6 
3,8-5,0 Normokalemia 12 (100) 73 
<3,8 Hipokalemia 8 (66,67) 26 

Keterangan: 
1. Pasien bisa menjalani lebih dari satu kali pemeriksaan laboratorium 
2. Persentase dihitung dari jumlah total pasien yaitu 12 pasien 
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5.4 Hubungan Terapi Cairan dan Data Laboratorium 

5.4.1 Kadar albumin  

Sebanyak 6 orang pasien mendapatkan albumin 20% dengan 

jumlah antara 20cc-200cc dalam sekali pemberian. Pasien tersebut 

memiliki kadar albumin awal 2,1-2,88 g/dl, sedangkan hasil kadar 

albumin setelah pemberian albumin 20% adalah 2,42-3,8 g/dl. Dari 18 

kali pemberian albumin, sebanyak 17 kali terapi menunjukkan 

peningkatan kadar albumin dan 1 kali terapi menunjukkan penurunan 

kadar albumin. Perubahan kadar albumin pada pasien yang mendapat 

terapi albumin 20% disajikan oleh Tabel V.15. 

 

Tabel V.15 Perubahan kadar albumin pasien yang mendapat terapi 
albumin 20%  

Inisial 
Pasien Frek*) 

Kadar pre 
terapi (g/dl) 

Kadar 
post 

terapi 
(g/dl) 

Perubahan 
kadar 
(g/dl) 

Volume 
(cc) ≤ 2,5 >2,5 

RA 6x 

2,49  - 2,86  0,37 100 
2,47  - 3,00  0,53 100 
2,35 - 2,36 0,01 100 
2,36  - 2,97  0,61 100 
2,58  - 2,81  0,23 100 
2,31  - 2,94  0,63 200 

MA**) 4x 

- 2,77 2,42  -0,35 30 
2,42  - 2,78  0,36 40 
2,10  - 2,88  0,78 50 
- 2,88 3,05 0,17 20 

NS**) 3x 
- 2,64 2,75  0,11 50 
2,50  - 2,90  0,40 50 
2,30  - 2,35  0,05 50 

Keterangan: 
*) Frekuensi pemberian albumin selama masa perawatan 
**) Pasien anak-anak dengan usia <2 tahun 
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Tabel V.15 Perubahan kadar albumin pasien yang mendapat terapi 
albumin 20% (lanjutan) 

Inisial 
Pasien Frek*) 

Kadar pre 
terapi (g/dl) 

Kadar 
post 

terapi 
(g/dl) 

Perubahan 
kadar 
(g/dl) 

Volume 
(cc) ≤ 2,5 >2,5 

SD 2x 2,30  - 3,12  0,82 100 
- 2,56 3,08 0,52 100 

MN 2x - 2,61 2,95  0,34 100 
2,32  - 3,10  0,78 200 

PS 1x - 2,68 3,80  1,12 100 
Keterangan: 
*) Frekuensi pemberian albumin selama masa perawatan 
**) Pasien anak-anak dengan usia <2 tahun 

 
5.4.2 Kadar natrium  

Dari 12 subyek penelitian, terdapat 1 pasien yang mendapatkan 

terapi cairan NaCl 3% 50cc dalam NaCl 0,9% 50cc selama 24 jam untuk 

koreksi natrium. Tabel V.16 menunjukkan perubahan kadar natrium pre 

dan post terapi dari pasien tersebut.  

 

Tabel V.16 Perubahan kadar natrium pasien setelah koreksi 
menggunakan NaCl 3% 

Kadar pre terapi 
(mmol/L) 

Kadar post terapi 
(mmol/L) 

Perubahan kadar 
(mmol/L) 

127  138  11 
123  134  11 

 

5.5 Penggantian Terapi Cairan 

Selama menjalani masa perawatan, pasien dapat mengalami 

penggantian terapi cairan dikarenakan kondisi pasien yang berubah. 

Penggantian terapi cairan ini berbeda-beda untuk setiap pasien. Data 

penggantian terapi cairan untuk masing-masing pasien terlampir pada 

Lampiran 5. 
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5.6 Terapi Lain 

Selain mendapatkan terapi cairan, pasien luka bakar juga 

mendapatkan terapi lain, seperti antibiotik dan analgesik. Jenis terapi obat 

lain yang diterima pasien tergantung dari kondisi masing-masing. 

Distribusi pasien berdasarkan terapi obat lain terlampir dalam Lampiran 

6. 

 

5.7 Lama Perawatan 

Tabel V.17. menunjukkan distribusi lama perawatan dari 12 

pasien. Pasien dapat menjalani masa perawatan yang bervariasi 

tergantung derajat dan luas luka bakar serta komplikasi. Masa perawatan 

paling singkat adalah 16 hari, sedangkan masa perawatan yang paling 

lama adalah 45 hari.  

 

Tabel V.17 Lama perawatan pasien 
Lama 

perawatan 
Jumlah 
pasien 

Persentase 
(%) 

15-21 hari 6 50 
22-28 hari 4 33,33 
29-35 hari 1 8,33 
36-42 hari 0 0 
43-50 hari 1 8,33 

Total 12 100 
Keterangan:  
Persentase dihitung dari jumlah total pasien yaitu 12 pasien 

 

5.8 Keadaan Pasien Saat Keluar Rumah Sakit 

Tabel V.18 menunjukkan data keadaan pasien saat keluar rumah 

sakit. Pasien dapat Keluar Rumah Sakit (KRS) dalam keadaan 

membaik/sembuh, pulang paksa atau meninggal. Sebanyak 10 pasien 

(83,33%) keluar rumah sakit dengan keadaan membaik/sembuh, 1 pasien 

pulang paksa (8,33%) dan 1 pasien (8,33%) meninggal.  
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Tabel V.18 Keadaan pasien saat keluar rumah sakit 
Keadaan saat 

KRS 
Jumlah 
pasien 

Persentase 
(%) 

Membaik/ 
sembuh 

10 83,33 

Pulang Paksa 1 8,33 
Meninggal 1 8,33 
Total 12 100 

Keterangan:  
Persentase dihitung dari jumlah total pasien yaitu 12 pasien 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

Studi penggunaan terapi cairan pada pasien luka bakar yang 

menjalani perawatan di RSUD Dr. Soetomo ini dilakukan pada periode 4 

Maret-4 Juni 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil 

jenis, dosis, frekuensi dan waktu penggunaan terapi cairan, serta mengkaji 

hubungan profil penggunaan cairan dengan hasil terapi melalui data 

laboratorium dan data klinis pasien. Berdasarkan kriteria inklusi yaitu 

pasien luka bakar yang KRS pada periode penelitian dan mendapatkan 

terapi cairan, maka didapatkan pasien berjumlah 12 sebagai sampel 

penelitian.  

Berdasarkan distribusi jenis kelamin, didapatkan 75% pasien laki-

laki dan 25% pasien perempuan seperti pada Gambar 5.1. Menurut 

American Burn Association kejadian luka bakar di Amerika pada tahun 

2005-2014 lebih tinggi terjadi pada laki-laki daripada perempuan dengan 

persentase sebanyak 68,1% (ABA, 2015). Pada tahun 2011-2013 rasio 

jumlah pasien luka bakar perempuan:laki-laki di Burn Unit GBPT RSUD 

Dr Soetomo Surabaya adalah 1:1,7 (Saputro et al., 2015). Data tersebut 

menunjukkan bahwa insiden luka bakar lebih sering terjadi pada laki-laki 

daripada perempuan karena luka bakar pada dewasa sering terjadi di 

lingkungan kerja yang didominasi oleh laki-laki (Brusselaers et al., 2010).  

Distribusi pasien berdasarkan usia ditunjukkan oleh Tabel V.1 

dengan persentase terbanyak adalah usia 25-44 tahun yaitu sebesar 50%. 

Laporan dari American Burn Association menyatakan bahwa kejadian 

luka bakar pada tahun 2005-2014 di Amerika banyak terjadi pada 4 

rentang usia yaitu usia 20-29,9 tahun (15,1%), usia 40-49,9 tahun 

(14,0%), 30-39,9 tahun (12,8%) dan 50-59,9 tahun (11,9%) (ABA, 2015). 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI YULINDA RISMA RSTUDI PENGGUNAAN TERAPI...



100 

Dari laporan tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan persentase kejadian 

luka bakar antara rentang usia 20-59,9 tahun tidak terlalu besar. Luka 

bakar sering terjadi pada usia dewasa dikarenakan aktifitasnya yang 

cenderung lebih banyak dan kemungkinan terjadinya kontak dengan 

penyebab luka bakar lebih tinggi. 

RSUD Dr. Soetomo merupakan fasilitas kesehatan tingkat 3, 

sehingga menjadi tempat rujukan dari rumah sakit lain. Sebanyak 9 pasien 

(75%) dalam penelitian ini masuk rumah sakit dengan cara rujukan dari 

rumah sakit lain. Data distribusi pasien masuk rumah sakit dapat dilihat 

pada Tabel V.2  

Terdapat empat etiologi terjadinya luka bakar yaitu termis, elektris, 

bahan kimia dan radiasi (Rudall dan Green, 2010). Pada penelitian ini 

pasien mengalami luka bakar yang disebabkan oleh termis dan elektris 

seperti yang disajikan pada Tabel V.3. Asal sumber termis tersebut ialah 

ledakan LPG dan scald. Penyebab luka bakar paling banyak adalah termis 

pada 8 pasien (66,67%) dengan 6 pasien diantaranya mengalami luka 

bakar karena ledakan LPG dan 2 pasien yang berusia < 2 tahun 

disebabkan oleh scald yaitu terkena air atau cairan yang mendidih.  

Ledakan LPG menjadi penyebab terjadinya luka bakar yang paling 

banyak. LPG atau gas cair minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar 

yang disimpan sebagai cairan di bawah tekanan tinggi dalam tangki. 

Ledakan langsung dan tiba-tiba dari tangki tersebut dapat melepaskan gas 

dan energi dalam jumlah yang besar ke lingkungan dan mengakibatkan 

luka bakar (Bozkurt et al., 2008). Rudall dan Green (2010) menjelaskan 

bahwa luka bakar yang disebabkan oleh api tercatat hampir 50% dari 

kasus yang terjadi pada orang dewasa, sedangkan jumlah kasus untuk 

anak-anak yang disebabkan oleh scald cukup menonjol yaitu sebanyak 
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70%. Pediatri dengan usia <2 tahun memiliki resiko yang tinggi 

mengalami luka bakar karena scald (Brusselaers et al., 2010). 

Luka bakar yang disebabkan oleh elektris (sengatan listrik) pada 

penelitian ini dialami oleh 4 pasien. Luka bakar tersebut dapat disebabkan 

oleh arus yang keluar dan masuk melalui tubuh. Kerusakan internal 

karena arus listrik dapat terjadi selama luka bakar dengan kerusakan 

tergantung pada tegangan volt nya (Rudall dan Green, 2010). Konduksi 

arus listrik melalui dada dapat menyebabkan gangguan ritmik jantung 

mulai dari aritmia yang bersifat temporer hingga henti jantung (ANZBA, 

2013). ABA (2015) melaporkan bahwa pada tahun 2005-2014, penyebab 

luka bakar paling banyak adalah api sebesar 42,6%, diikuti scald sebesar 

34,0%, kontak dengan objek panas sebesar 8,99% dan elektris sebesar 

3,6%.  

Pasien didiagnosa mengalami luka bakar dengan derajat dan luas 

yang berbeda-beda seperti yang ditunjukkan pada Tabel V.4. Sebanyak 8 

pasien (66,67%) didiagnosa mengalami luka bakar derajat II dengan luas 

luka bakar yang bervariasi. Pada luka bakar derajat II (Partial Thickness) 

telah terjadi kerusakan epidermal (Yasti et al., 2015). Jika luka mengenai 

sedikit bagian atas dari lapisan dermis, luka ini disebut luka bakar derajat 

II permukaan. Pada jenis luka bakar ini sering timbul gelembung-

gelembung yang berisi air. Apabila kerusakan lebih dalam dan sensasi 

raba mulai berkurang, maka telah timbul luka bakar derajat II yang lebih 

dalam. Luka bakar ini telah mengenai retikular dermis dan luka tampak 

lebih pucat dan burik (Gauglitz dan Jeschke, 2012). Pada penelitian ini, 

luka bakar derajat II permukaan disebut dengan luka bakar derajat IIA, 

sedangkan luka bakar derajat II yang lebih dalam disebut dengan luka 

bakar derajat IIB.  
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Empat pasien (33.33%) yang lain tidak hanya mengalami luka 

bakar derajat II, namun juga luka bakar derajat III. Keempat pasien 

tersebut ialah pasien luka bakar yang disebabkan oleh elektrik. Luka 

bakar karena elektrik dengan tegangan tinggi (>1000v) cenderung 

menyebabkan kerusakan jaringan yang dalam (Lewis et al., 2012). 

Kerusakan pada luka bakar derajat tiga (Full Thickness) melibatkan 

seluruh lapisan dermis yang ditandai dengan kulit mengeras, berwarna 

gelap, kering, dan tidak terasa sakit (Gauglitz dan Jeschke, 2012). 

Seorang pasien berinisial MR terkena luka bakar setelah memegang besi 

yang teraliri listrik dari kabel listrik PLN. Kejadian tersebut menimbulkan 

luka bakar pada tangan dengan derajat II sebesar 1% dan derajat III 

sebesar 1%, sedangkan luka bakar derajat II pada kaki sebesar 8%. 

Pasien luka bakar dapat memiliki beberapa kondisi penyerta dan 

komplikasi seperti pada Tabel V.5. Komplikasi yang terjadi pada pasien 

luka bakar adalah sepsis (58,33%). Disrupsi mukosa dan terpaparnya 

kapiler submukosa pada pasien luka bakar menimbulkan proses 

translokasi bakteri yang sangat mudah terjadi dan berlanjut dengan sepsis 

(Moenadjat, 2009). Jenis komplikasi lain yaitu trauma inhalasi yang 

dialami oleh 50% pasien yang semuanya disebabkan oleh ledakan LPG. 

Pada  pasien tersebut dapat dilihat adanya jelaga di sekitar wajah. Tanda 

fisik trauma inhalasi ialah adanya facial injury, rambut hidung yang 

hangus, jelaga di saluran udara proksimal, produksi sputum karbon dan 

perubahan suara (Dries dan Endorf, 2013). Trauma inhalasi dapat 

menyertai luka bakar yang disebabkan oleh api yang membakar dan 

menimbulkan bronkokonstriksi serta ARDS (Adult Respiratory Distress 

Syndrome) (Green dan Rudall, 2010).  

Pasien luka bakar mendapatkan beberapa terapi, salah satunya 

adalah terapi cairan pada fase awal dan pemeliharaan. Terapi cairan 
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bertujuan untuk mempertahankan perfusi organ secara menyeluruh dan 

menghadapi inflamasi sistemik yang masif serta hipovolemia cairan 

intravaskular dan ekstravaskular (Tricklebank, 2008). Pasien luka bakar 

mendapatkan beberapa jenis terapi cairan berdasarkan kondisi masing-

masing pasien.  

Tabel V.6 memperlihatkan 22 macam cairan yang diterima oleh 12 

pasien dalam penelitian ini baik pada fase awal maupun pemeliharaan. 

Cairan tersebut dibagi dalam 3 jenis cairan yaitu kristaloid, koloid dan 

TPN (Total Parenteral Nutrition). Jenis cairan kristaloid yang banyak 

digunakan adalah NS (100%), RL (100%) dan RD5 (75%). Cairan 

albumin 20% (50%), FFP (33,33%) dan Gelofusin® (33,33%) adalah 

cairan koloid yang banyak digunakan, sedangkan jenis TPN yang banyak 

digunakan ialah Clinimix® 20E (41,67%), Ivelip® 20% (33,33%) dan 

Clinimix® 15E (25%).   

Terapi cairan pada fase awal (24 jam pertama) diperlukan oleh 

pasien luka bakar karena adanya hemodinamik yang tidak stabil (Lira dan 

Pinsky, 2014). Pada penelitian ini, sebanyak 3 dari 12 pasien adalah 

pasien yang datang sendiri ke RSUD Dr. Soetomo (bukan pasien 

rujukan), sehingga 3 pasien tersebut mendapatkan terapi cairan awal dari 

RSUD Dr. Soetomo. Delapan pasien yang lain adalah pasien rujukan 

yang MRS di RSUD Dr. Soetomo sebelum 24 jam dari waktu kejadian 

luka bakar. Cairan awal untuk delapan pasien tersebut tidak hanya dari 

RSUD Dr. Soetomo, melainkan juga berasal dari rumah sakit asal 

rujukan. Jenis dan jumlah cairan awal untuk sebelas pasien yang telah 

disebutkan diatas dapat dilihat pada Tabel V.7. Selain pasien tersebut, 

terdapat 1 pasien rujukan yang MRS di RSUD Dr. Soetomo setelah 8 hari 

dari waktu kejadian luka bakar. Pemberian cairan awal untuk satu pasien 
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tersebut tidak dapat diamati karena cairan awal yang didapatkan bukan 

dari RSUD Dr. Soetomo. 

Pemberian cairan awal sebenarnya dihitung dalam 24 jam, namun 

pasien dalam penelitian ini menjalani tindakan sebelum 24 jam pertama 

yang memungkinkan dibutuhkan jenis dan jumlah cairan yang berbeda 

dengan fase awal. Berdasarkan kondisi tersebut, penyebutan cairan awal 

dalam penelitian ini ialah untuk cairan yang diberikan dari waktu kejadian 

hingga pasien menjalani tindakan. Terapi cairan awal untuk 3 pasien yang 

datang sendiri ditunjukkan oleh Tabel V.8, sedangkan terapi cairan awal 

untuk 8 pasien rujukan (<24jam) dapat dilihat pada Tabel V.9. Jenis terapi 

cairan awal yang digunakan untuk 11 pasien tersebut adalah cairan 

kristaloid yaitu RL (91,67%), RA (50%) dan diikuti oleh NS, RD5 serta 

D5½NS dengan persentase yang sama yaitu 8,33 seperti pada Tabel V.7.  

Pada fase awal, cairan kristaloid lebih dipilih karena cairan 

elektrolit dapat menggantikan cairan yang hilang (berpindah ke jaringan 

interstisium) serta merupakan cairan resusitasi yang paling fisiologis dan 

aman (Moenadjat, 2009). Sesuai dengan penelitian sebelumnya, cairan 

RL paling sering diberikan dan menjadi pilihan utama. Menurut Cancio, 

cairan yang paling banyak digunakan untuk resusitasi syok pada luka 

bakar adalah cairan RL yang berisi 130 mEq/L natrium (Cancio, 2014). 

Jenis cairan RL lebih dapat beradaptasi dengan plasma daripada NS, 

karena RL tidak hanya mengandung natrium dan klorida, namun juga 

berisi kalsium, kalium dan laktat (Nuevo et al., 2013; Lira dan Pinsky, 

2014). Walaupun cairan ini sedikit hipotonis dibandingkan plasma, 

namun efektif untuk mengatasi hipovolemia dan kekurangan natrium 

ekstraseluler karena luka bakar (Pham et al., 2008).  

Ringer laktat dapat mengganggu monitoring laktat dan 

menimbulkan atau memperburuk asidosis laktat terutama pada pasien 
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yang kritis (Nuevo et al., 2013). Terdapat 6 pasien yang tidak hanya 

mendapatkan RL, tetapi juga RA. Ringer asetat memiliki komponen 

asetat yang mengalami proses metabolisme jauh lebih cepat dibandingkan 

laktat (Moenadjat, 2009). Dari 6 pasien tersebut, hanya ada 1 pasien yang 

melakukan pemeriksaan kadar laktat pada fase awal dengan hasil sebesar 

2,4 mmol/L (kadar normal 0,4-2,0 mmol/L) yang menandakan bahwa 

kadar laktat pasien tersebut masih cukup tinggi meskipun cairan awalnya 

telah dikombinasi dengan ringer asetat. Pada penelitian ini, NS juga 

diberikan selama fase awal, namun hanya digunakan oleh 1 pasien. 

Normal Salin jarang digunakan karena dapat menimbulkan penimbunan 

klorida yang berlanjut dengan asidosis hiperkloremik yang kerap berakhir 

fatal (Moenadjat, 2009). 

Jenis dan dosis cairan resusitasi yang diberikan 

mempertimbangkan hasil diagnosa awal, seperti %luas luka bakar, 

komplikasi dan etiologi. Penggunaan terapi cairan awal pada penelitian 

ini menggunakan rumus dari ANZBA (The Australian and New Zealand 

Burn Association). Menurut ANZBA (2013), kebutuhan cairan yang 

dihitung berdasarkan rumus baxter yaitu 4ccxkgBBx%luas luka bakar 

untuk pasien dewasa. Rumus pemberian cairan untuk pasien anak ialah 

4ccxkgBBx%luas luka bakar + maintenance 5% glukosa dalam 0,45% (½ 

normal) salin dengan perhitungan 100ml/kg untuk ≤10kgBB pertama + 

50ml/kg untuk 10-20kgBB + 20ml/kg untuk setiap kg diatas 20kg. 

Setengah dari jumlah cairan tersebut diberikan pada 8 jam pertama, 

sedangkan setengah sisanya pada 16 jam berikutnya. Rumus baxter 

berlaku untuk pasien dewasa dengan luas luka bakar >15% TBSA dan 

pasien anak dengan luas luka bakar >10% TBSA. Perhitungan jumlah 

cairan untuk pasien dewasa dengan luas luka bakar <15% TBSA dan 

pasien anak dengan luas luka bakar <10% TBSA tidak berdasarkan rumus 
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Baxter, melainkan didasarkan pada kebutuhan cairan fisiologi tubuh 

sebesar 30-50 ml/kgBB/hari ditambah dengan IWL (Insensible Water 

Loss) sebesar {(25+%TBSA)xBSA}x24 cc/hari.  

Tabel V.8 menunjukkan pemberian cairan awal untuk pasien yang 

datang sendiri (bukan rujukan). Satu dari 3 pasien dewasa tersebut 

memiliki luas luka bakar >15% TBSA, sehingga perhitungan cairan 

awalnya menggunakan rumus Baxter. Pemberian cairan awal untuk dua 

pasien lain yang memiliki luas luka bakar <15% TBSA menggunakan 

perhitungan kebutuhan cairan fisiologi dan IWL. Tabel V.9 menunjukkan 

bahwa kebutuhan cairan awal untuk pasien rujukan (<24 jam) juga 

dihitung menggunakan rumus yang sama dengan perhitungan pada Tabel 

V.8. 

Pasien luka bakar dapat disertai dengan kondisi trauma inhalasi. 

Pemberian cairan resusitasi untuk pasien tersebut seharusnya lebih besar 

daripada pasien tanpa trauma inhalasi. Jumlah cairan untuk pasien luka 

bakar dengan trauma inhalasi ialah sebesar 5,7 cc/kg/%luka bakar, 

sedangkan jumlah cairan untuk pasien tanpa trauma inhalasi sejumlah 

3,98 cc/kg/%luka bakar. Trauma inhalasi yang diikuti oleh trauma termal 

meningkatkan total luas luka bakar dan meningkatkan jumlah cairan dan 

natrium yang dibutuhkan saat resusitasi (Warden, 2012). Pada penelitian 

ini, pemberian jumlah cairan untuk pasien trauma inhalasi sama dengan 

pasien tanpa trauma inhalasi yakni 4cc/kg/%luka bakar. 

Salah satu etiologi luka bakar adalah elektrik. Pasien yang 

mengalami luka bakar karena elektrik membutuhkan cairan dengan 

volume yang lebih besar daripada luka bakar yang bukan disebabkan oleh 

elektrik. Hal ini dikarenakan kerusakan otot yang tidak tampak pada 

ekstremitas mengakibatkan kehilangan cairan yang tidak diperhitungkan 

menggunakan rumus standar (ANZBA, 2013). 
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Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa rumus pemberian cairan 

awal berlaku hingga 24 jam pertama, namun sebagian besar pasien telah 

menjalani tindakan, seperti debridement sebelum 24 jam pertama. Kondisi 

ini menyebabkan kebutuhan cairan pasien yang sesungguhnya pada fase 

awal (24 jam) tidak dapat diamati. 

Selama fase awal, perlu dilakukan monitoring terhadap pemberian 

terapi cairan yang utamanya melalui produksi urin. Produksi urin 

dipertahankan sebesar 0,5 cc/kg/jam atau 30-50 cc/jam untuk dewasa dan 

1 cc/kg/jam (rentang 0,5-2 cc/kg/jam) untuk anak-anak. Apabila produksi 

urin tidak adekuat, perlu diberikan ekstra cairan dengan cara bolus 5-10 

cc/kg atau meningkat untuk jam berikutnya hingga 150% dari cairan yang 

direncanakan. Pada 24 jam kedua setelah luka bakar, cairan koloid yaitu 

albumin 5% sebesar 0,5 ccxkgBBx% luka bakar diberikan untuk 

membantu memulihkan sirkulasi (ANZBA, 2013). Albumin 5% diberikan 

apabila luas luka bakar >50% TBSA dan pemberian kristaloid kurang 

memberikan respon (ORBOCON, 2011). Pada penelitian ini tidak ada 

pasien yang mendapatkan albumin 5% pada 24 jam kedua yang 

kemungkinan dikarenakan tidak ada pasien yang memiliki luas luka bakar 

>50% TBSA pada waktu tersebut. 

Setelah mendapatkan terapi cairan awal, pasien luka bakar masih 

membutuhkan terapi cairan secara parenteral untuk pemeliharaan apabila 

pemberian cairan dan elektrolit melalui oral tidak mencukupi. Tabel V.10 

memperlihatkan terapi cairan yang diberikan pada fase pemeliharaan. 

Penyebab dibutuhkannya terapi cairan pada fase ini adalah kerusakan 

pembuluh darah mikro yang masih berlanjut dan bermanifestasi pada 

peningkatan permeabilitas pembuluh darah dalam beberapa hari meskipun 

kecepatan kerusakannya lebih rendah dibandingkan pada 24 jam pertama 

(Warden, 2012).  
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Pemilihan jenis dan jumlah cairan harian yang dibutuhkan 

berdasarkan pada kebutuhan cairan, kalori, protein, natrium dan kalium 

untuk setiap pasien dalam satu hari. Kebutuhan cairan selama fase 

pemeliharaan untuk pasien dalam penelitian ini dihitung menggunakan 

rumus IWL ditambah dengan kebutuhan cairan fisiologi dalam 24 jam. 

IWL dari setiap pasien, baik pasien dewasa maupun anak dihitung dengan 

rumus {(25+%TBSA)xBSA}x24 cc/hari. Kebutuhan cairan fisiologi 

pasien dewasa dihitung dengan rumus 40xkgBB, sedangkan kebutuhan 

pasien anak adalah 100 cc/kg untuk ≤10 kgBB pertama + 50 cc/kg untuk 

10-20 kgBB + 20 cc/kg untuk setiap kg diatas 20kg. Perhitungan 

kebutuhan cairan tersebut berdasarkan rumus yang diterapkan oleh 

ANZBA. 

Kebutuhan cairan pada fase pemeliharaan dalam 1 hari juga dapat 

dihitung dari kebutuhan basal yaitu 1500xBSA ditambah dengan IWL 

(Warden, 2012). Menurut Saraf (2007), IWL pasien anak-anak 

(BB<20kg) berbeda dengan dewasa yakni sebanyak 

{(35+%TBSA)xBSA}x24 cc/hari. Terdapat berbagai rumus yang dapat 

digunakan untuk memperkirakan jumlah kebutuhan cairan pemeliharaan. 

Rumus pemberian cairan pemeliharaan tersebut hanya sebagai pedoman 

pertama untuk menentukan kebutuhan cairan harian, sedangkan hasil 

monitoring dari setiap pasien tetap menjadi panduan utama penggunaan 

terapi cairan (Gauglitz dan Jeschke, 2012; Mlcak, 2012). 

Kebutuhan kalori juga perlu dihitung untuk menentukan jenis 

dan dosis terapi cairan. Kebutuhan kalori untuk pasien dewasa dapat 

dihitung berdasarkan rumus Curreri yaitu (25xkgBB+40x%TBSA) 

kkal/hari, sedangkan kebutuhan kalori untuk pasien anak dihitung 

menggunakan rumus Sutherland yaitu (60xkgBB+35x%TBSA) kkal/hari 

(Saraf dan Parihar, 2007; Natarajan dan Sekhar, 2015). Berdasarkan 
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kebutuhan tersebut, dirancang program pemberian asupan yang meliputi 

jenis dan jumlah secara oral dan parenteral yang dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut. Jenis dan kandungan karbohidrat, protein serta 

elektrolit dalam cairan terlampir pada Lampiran 7, sedangkan jenis 

asupan nutrisi lain dan kandungannya tercantum dalam Lampiran 8. 

Jenis cairan yang paling banyak digunakan pada fase pemeliharaan 

adalah NS (58,33%), D5½NS (50%) dan RD5 (50%) seperti yang 

tercantum pada Tabel V.10. Jenis cairan NS merupakan cairan yang 

menunjukkan komposisi elektrolit mendekati plasma yaitu Na+ 

154mmol/L dan Cl- 154mmol/L (Lira dan Pinsky, 2014). Pada penelitian 

ini, penggunaan NS tidak hanya untuk terapi cairan, tetapi juga diberikan 

untuk memasukkan obat secara parenteral ke pasien, contohnya antibiotik 

serta digunakan untuk mengencerkan beberapa obat, misalnya ranitidin, 

metamizol, dan tramadol. Penambahan pengencer, seperti normal salin 

dan air steril bertujuan untuk mengurangi konsentrasi obat, memudahkan 

pemberian obat serta mengurangi terjadinya iritasi jaringan (ISMP, 2015).  

Jenis cairan kristaloid lain yang juga diberikan pada fase 

pemeliharaan adalah D5, D5½NS, RD5, RL, Triofusin® E1000, 

Tutofusin® dan Kaen Mg3® seperti yang disajikan pada Tabel V.10. D5, 

D5½NS dan RD5 memiliki kandungan yang sama yaitu dekstrosa. 

Perbedaan antara D5, D5½NS, dan RD5 adalah adanya kandungan Na+ 

dan Cl- pada D5½NS dan RD5 serta adanya kandungan K+ dan Ca++ pada 

RD5. Jenis cairan RL mengandung Na+, Cl-, K+, Ca++ dan  laktat (Nuevo 

et al., 2013). Tutofusin® memiliki kandungan utama sorbitol sebesar 

100g/L. Triofusin® E1000 mengandung fruktosa 120g/L, glukosa 66g/L, 

dan xylitol 60g/L. Pada penggunaan Triofusin® diperlukan pengecekan 

terhadap adanya gangguan ginjal dan kadar gula darah khususnya pada 

pasien diabetes. Kaen Mg3® mengandung 50mEq/L Na+, 50mEq/L Cl-, 
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20mEq/L K+, 20mEq/L laktat dan 100g glukosa. Penggunaan cairan 

kristaloid pada fase pemeliharaan diindikasikan untuk ketidakseimbangan 

karbohidrat dan elektrolit pada keadaan insufisiensi asupan makanan per 

oral dan prosedur pembedahan (MIMS, 2016).  

Pada fase pemeliharaan, 7 pasien mendapatkan 6 macam cairan 

TPN yaitu Aminofluid®, Clinimix® 15E, Clinimix® 20E, Ivelip® 10%, 

Ivelip® 20% dan Kalbamin®. Aminofluid®, Clinimix® dan Kalbamin® 

memiliki kandungan asam amino. Selain mengandung asam amino, 

terdapat 75 g/L glukosa dalam Aminofluid®, 150 g/L glukosa dalam 

Clinimix® 15E dan 200 g/L glukosa dalam Clinimix® 20E. Pada 

Kalbamin® juga terkandung klorida sebanyak 32,35 mmol/L. Ivelip® 

10% memiliki kandungan utama soybean oil 100 g/L, sedangkan Ivelip® 

20% mengandung soybean oil 200 g/L. Dalam penelitian ini terdapat 2 

pasien dengan kondisi penyerta diabetes melitus yang mendapatkan 

Clinimix® dan Ivelip®. Clinimix® tidak kontraindikasi terhadap pasien 

diabetes melitus, namun diperlukan perhatian khusus dalam 

pemberiannya (MIMS, 2016). Seorang pasien berinisial SD yang 

memiliki kondisi penyerta diabetes melitus mendapatkan Clinimix® 20E 

pada hari ke-2 setelah kejadian luka bakar dan Clinimix® 15E pada hari 

ke 3 hingga 5. Penggunaan Clinimix® pada pasien tersebut membutuhkan 

perhatian khusus berupa pemantauan terhadap kadar glukosa darah yang 

dilakukan setiap hari. 

Selama fase awal hingga pemeliharaan, pasien luka bakar dapat 

menjalani beberapa tindakan seperti debridement dan skin graft. Jenis 

cairan yang digunakan saat tindakan adalah RL (100%), NS (75%), 

Gelofusin® (33,33%), D5½NS (8,33%), D5¼NS (8,33%) dan dextran 

(8,33%) seperti yang ditunjukkan oleh Tabel V.11. Seluruh pasien pernah 

menerima cairan RL pada saat tindakan, sedangkan 9 pasien pernah 
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mendapatkan cairan NS saat tindakan. Ketika pasien menjalani tindakan, 

terdapat jenis cairan koloid yang digunakan oleh pasien yaitu dekstran 

dan Gelofusin®. Dekstran ialah koloid dengan dasar berupa karbohidrat, 

suatu molekul polisakarida yang dibuat oleh bakteri selama proses 

fermentasi menggunakan etanol. Dekstran mengandung 100g/L koloid 

dekstran dalam NS serta memiliki osmolaritas 100mOsm/L (Lira dan 

Pinsky, 2014). Pada penelitian ini, tidak tertulis jenis cairan dekstran yang 

menandakan berat molekulnya. Secara umum, cairan dekstran yang 

digunakan adalah dekstran 40 (10% cairan dengan berat molekul 40000 

Da) dan dekstran 70% (6% cairan dengan berat molekul 70000 Da) (Agrò 

et al., 2013). 

Berbeda dengan dekstran, Gelofusin® adalah modifikasi gelatin 

yaitu suksinilat gelatin 4%. Gelatin merupakan derivat polidispersi 

peptida dari kolagen sapi (Agrò et al., 2013). Suksinilat gelatin terdispersi 

dalam 4% larutan polielektrolit yang berisi : Na+ 154, K+ 0,4, Ca++ 0,4 dan 

Cl– 120 mmol/L serta memiliki osmolaritas 247mOsm/L (Agrò et al., 

2013; Lira dan Pinsky, 2014).  Kandungan klorida yang lebih rendah 

daripada dekstran dapat menurunkan resiko asidosis hiperkloremia, 

sedangkan kandungan kalsium yang rendah menyebabkan cairan ini 

kompatibel dengan tranfusi darah (Agrò et al., 2013). Pemberian 

Gelofusin® diindikasikan untuk menggantikan darah dan cairan tubuh 

yang telah hilang akibat dari operasi atau luka bakar (Braun, 2002). Dosis 

yang diberikan untuk dewasa adalah 500-1500 cc/jam, sedangkan untuk 

anak-anak 150-1500 cc/jam (Beacon, 2015). Pada penelitian ini, 

Gelofusin® diberikan saat pasien menjalani tindakan dan mengeluarkan 

cukup banyak darah. Pada 2 dari 4 kali penggunaan Gelofusin® saat 

tindakan, pasien juga mendapatkan transfusi whole blood.  
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Perbedaan koloid dekstran dan gelatin apabila dilihat dari efek 

volemiknya, dekstran memiliki efikasi yang lebih baik dan durasi yang 

lebih lama daripada gelatin. Efek samping penggunaan dekstan yaitu 

kemungkinan terjadinya koagulasi dan kerusakan ginjal secara akut lebih 

besar daripada gelatin, sedangkan gelatin memiliki efek anafilaksik yang 

lebih besar daripada dekstran (Agrò et al., 2013). Pemilihan penggunaan 

2 jenis koloid ini perlu memperhatikan kondisi pasien terutama kondisi 

ginjal dan faktor koagulasi.  

Jenis cairan koloid lain yang digunakan oleh pasien selama masa 

perawatan adalah albumin dan FFP. Albumin merupakan faktor utama 

yang menentukan tekanan onkotik dari darah, sehingga regulasi dari 

volume plasma dan cairan jaringan seimbang. Albumin juga terlibat 

dalam transportasi berbagai zat endogen, seperti bilirubin tak 

terkonjugasi, hormon dan obat. Kondisi fisiologi ini dapat berjalan 

dengan baik jika kadar albumin ≥2 g/dL dan jumlah protein ≥3,5 g/dL 

(Liumbruno et al., 2009).  

Menurut Kemenkes RI (2015), maksimal peresepan albumin 20% 

adalah sebesar 100 ml/hari dan 300 ml/minggu. Albumin 20% diberikan 

jika kadar albumin <2,5 g/dl, dan/atau untuk kasus perioperatif, dan / atau 

untuk sindrom nefrotik. Di samping itu, albumin diberikan apabila 

terdapat kondisi pre syok atau syok dan / atau untuk kasus asites yang 

masif (Kemenkes RI, 2015). Sebagian besar pasien merupakan pengguna 

jaminan kesehatan dari pemerintah, sehingga jenis dan frekuensi 

penggunaan albumin sangat dipengaruhi oleh peraturan tersebut. 

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan, dari 12 pasien yang pernah 

mengalami hipoalbuminemia (kadar albumin <3,4 g/dl), hanya 6 pasien 

yang mendapatkan terapi albumin 20%. Frekuensi pemberian albumin 

20% selama masa perawatan untuk masing-masing pasien bervariasi 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI YULINDA RISMA RSTUDI PENGGUNAAN TERAPI...



113 

dengan frekuensi pemberian maksimal mengikuti aturan dari jaminan 

kesehatan.  

Jenis cairan koloid FFP (Fresh Frozen Plasma) mengandung 

faktor pembekuan, albumin dan immunoglobulin (Liumbruno et al., 

2009). Penggunaan cairan ini diindikasikan untuk pasien yang mengalami 

perdarahan atau risiko perdarahan karena kekurangan beberapa faktor 

koagulasi, Thrombotic Thrombocytopenic Purpura dan defisiensi vitamin 

K (American Red Cross, 2007; Wong et al., 2007). Sebelum pemberian 

FFP, harus dilakukan pengecekan terhadap parameter koagulasi yang 

meliputi hitung darah lengkap, jumlah trombosit, International 

Normalized Ratio (INR) dan Partial Thromboplastin Time (PTT) (Wong 

et al., 2007). Penggunaan FFP kurang tepat jika ditujukan untuk ekspansi 

volume peredaran darah, hipoproteinemia, hipovolemia dan INR yang 

berkepanjangan tanpa adanya perdarahan (Wong et al., 2007; Liumbruno 

et al., 2009). FFP diberikan atas pertimbangan bahwa manfaat terkait 

transfusi lebih besar daripada risikonya (Wong et al., 2007). 

Dosis pemberian FFP tergantung dari kondisi klinis pasien. Ketika 

digunakan untuk memperbaiki kekurangan faktor pembekuan, transfusi 

plasma didasarkan pada tes koagulasi yaitu Prothrombin Time (PT) yang 

lebih besar dari 1,5 kali batas tengah dari kisaran normal dan Activated 

Partial Thromboplastin Time (APTT) yang lebih besar dari 1,5 kali batas 

atas dari kisaran normal. Ketika pengujian tersebut tidak tersedia, bukti 

klinis perdarahan digunakan untuk memutuskan dilakukannya transfusi. 

Pemberian dosis FFP dihitung untuk mencapai minimum 30% faktor 

koagulasi plasma yang umumnya tercapai dengan pemberian FFP 10-20 

cc/kg (American Red Cross, 2007). Pada penelitian ini, pengukuran PT 

dan APTT jarang dilakukan sehingga pemberian FFP untuk 4 pasien 

didasarkan pada kemungkinan adanya perdarahan. 
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Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa terdapat berbagai 

jenis cairan yang digunakan pada masa perawatan. Selama satu hari, 

pasien bisa mendapatkan 1 jenis cairan saja atau disebut dengan cairan 

tunggal seperti pada Tabel V.12. Terapi cairan tunggal yang sering 

digunakan adalah NS yakni sebanyak 7 pasien. Pasien juga dapat 

memperoleh >1 jenis cairan atau cairan kombinasi seperti pada Tabel 

V.13. Penggunaan cairan kombinasi yang dimaksud adalah pemberian 

beberapa jenis cairan pada pasien dalam waktu yang bersamaan atau 

berbeda, namun pada hari yang sama. Terapi cairan kombinasi yang 

banyak digunakan adalah NS dan RD5 sebesar 58,33%.  

Regimen terapi cairan yang tepat diperlukan untuk pemeliharaan 

dari perfusi organ vital. Apabila pemberian terapi cairan kurang tepat, 

baik kekurangan atau kelebihan dapat mengganggu perfusi organ vital. 

Pemberian cairan yang tidak memadai dapat menyebabkan perubahan 

fisiologi pasien luka bakar diantaranya perfusi pada ginjal dan mesenteric 

vascular beds yang berkurang, kerusakan ginjal akut, iskemik, kolaps 

kardiovaskular dan kematian (Gauglitz dan Jeschke, 2012; Mlcak, 2012). 

Kelebihan pemberian terapi cairan yang disebut dengan fluid creep juga 

menimbulkan masalah penting selama periode awal perawatan luka bakar 

(Luo et al., 2015). Fluid creep dapat menimbulkan edema splanknik yang 

bisa meningkatkan tekanan intraabdominal dan berhubungan dengan 

kerusakan renal, iskemia usus, malperfusi hepar, serta gangguan jantung 

dan paru (Tricklebank, 2008). Oleh karena itu, perlu dilakukan 

monitoring penggunaan cairan baik pada tahap awal maupun tahap 

pemeliharaan. 

Terdapat beberapa cara monitoring penggunaan terapi cairan yaitu 

melalui jumlah urin yang diproduksi, pengukuran hemodinamik, 

pengukuran tegangan gas jaringan subkutan dan penentuan saturasi 
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oksigen jaringan menggunakan near-infrared spectroscopy (NIRS) 

(Tricklebank, 2008). Cara monitoring penggunaan terapi cairan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dari data klinik terutama produksi 

urin dan tanda vital, serta  keseimbangan cairan  dan data laboratorium.  

Pemantauan utama yang dilakukan pada penelitian ini ialah 

produksi urin. Apabila produksi urin pasien kurang dari jumlah urin yang 

harus dipertahankan, maka dilakukan pemantauan terhadap lingkungan 

serta kondisi pasien. Keseimbangan cairan pasien juga dihitung sebagai 

data pendukung untuk mengetahui keadaan pasien. Penentuan 

keseimbangan cairan adalah dengan cara menghitung selisih antara intake 

dan output, sehingga diperoleh nilai deficit atau excess seperti yang 

terlampir dalam Lampiran 2. 

Data klinik yang juga diperlukan untuk mempertimbangkan 

penggunaan cairan adalah nilai CVP (Central Venous Pressure). 

Pemberian terapi cairan memiliki target pencapaian nilai CVP 8-12cmHg. 

Sebenarnya CVP merupakan perangkat pemantauan yang tidak terlalu 

akurat dalam menggambarkan informasi volume cairan yang ada dalam 

sirkulasi sistemik, namun secara sederhana penurunan CVP terjadi pada 

kondisi hipovolemia (Moenadjat, 2009). 

Tujuh pasien dalam penelitian ini diukur nilai CVPnya dengan 

hasil pengukuran yang tercantum pada Lampiran 3. Hasil pengukuran 

tersebut menunjukkan bahwa hampir semua nilai CVP masuk dalam 

rentang, kecuali 2 pasien yang memiliki nilai CVP 7 cmHg dan 13 cmHg. 

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa CVP merupakan 

perangkat pemantauan yang tidak terlalu akurat. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai CVP dari 2 pasien yang berada di luar target terapi cairan. Pasien 

dengan nilai CVP 7 cmHg memiliki produksi urin 100 cc/jam (BB = 

65kg) atau 1,54 cc/kgBB/jam yang menandakan bahwa produksi urin 
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memenuhi target. Pemeriksaan CVP pada 12 jam berikutnya 

menunjukkan nilai CVP 8 cmHg yang dianggap telah masuk dalam 

rentang target nilai CVP. Pasien lain dengan nilai CVP 13 cmHg 

memiliki produksi urin 100 cc/jam (BB = 53kg) atau 1,89cc/kgBB/jam 

yang masih dianggap normal. Pemeriksaan CVP pada 24 jam berikutnya 

menunjukkan nilai CVP 10 cmHg yang dianggap telah masuk dalam 

rentang target nilai CVP. Nilai CVP dari kedua pasien tersebut keluar dari 

nilai yang ditargetkan, namun sebelum dilakukan penggantian jenis dan 

dosis terapi cairan yang diberikan perlu pengecekan terhadap monitoring 

yang lain, seperti produksi urin. Berdasarkan produksi urin pasien, 

ternyata tidak terbukti adanya gangguan terapi cairan. Oleh karena itu, 

terapi cairan untuk pasien tersebut tidak mengalami perubahan dan data 

CVP hanya dijadikan sebagai data pendukung monitoring cairan. 

Selain berdasarkan data klinik, penggunaan terapi cairan juga 

mempertimbangkan data laboratorium pasien. Pemeriksaan laboratorium 

yang dijalani pasien diantaranya adalah pemeriksaan kadar albumin, 

natrium, dan kalium. Satu pasien dapat menjalani beberapa kali 

pemeriksaan laboratorium. Kondisi luka bakar yang membaik dan 

outcome terapi cairan dapat ditinjau dari keseimbangan elektrolit dan 

kondisi ginjal berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium (Woodson et 

al., 2012). Pada penelitian ini, seluruh pasien pernah mengalami 

hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia terjadi pada pasien dengan kondisi 

kritis, contohnya pasien luka bakar. Luka bakar dengan luas >20% TBSA 

menyebabkan kehilangan cairan ekstraseluler dalam jumlah besar, 

meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan mengurangi albumin 

plasma (Deepthi dan Narayan, 2015).  Tiga pasien pernah mengalami 

hipernatremia, sedangkan 9 pasien pernah mengalami hiponatremia. 

Sebanyak 5 pasien pernah mengalami hiperkalemia, sedangkan 8 pasien 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI YULINDA RISMA RSTUDI PENGGUNAAN TERAPI...



117 

pernah mengalami hipokalemia. Distribusi kadar albumin, natrium dan 

kalium pasien dapat dilihat Tabel V.14.  

Menurut Kemenkes (2011) nilai normal albumin plasma adalah 

35-50 g/L atau setara dengan 3,5-5,0 g/dl, sedangkan menurut Medscape 

(2016) kadar albumin normal adalah 3,5-5,5 g/dl. Sebagaimana dijelaskan 

di depan, bahwa terapi albumin pada pasien luka bakar diberikan saat 

pasien mengalami hipoalbuminemia dengan kadar albumin < 2,5 g/dL  

(Kemenkes RI, 2015). Enam orang pasien mendapatkan albumin 20% 

yang perubahan kadar albuminnya disajikan pada Tabel V.15. Pasien 

tersebut memiliki kadar albumin awal 2,1-2,88 g/dl. Volume albumin 

yang diberikan berkisar 20-200 cc dalam sekali pemberian. Jumlah 

albumin yang diberikan pada penelitian ini dihitung berdasarkan rumus 

0,8 x ∆Albumin x kgBB x 5 cc dengan hasil pemeriksaan kadar albumin 

setelah terapi albumin 20% adalah 2,42-3,8 g/dl. Dari 18 kali terapi 

albumin, sebanyak 17 kali terapi menunjukkan peningkatan kadar 

albumin dan 1 kali terapi menunjukkan penurunan kadar albumin. Rata-

rata peningkatan kadar albumin sebesar 0,48g/dl. Terdapat 1 pasien yang 

mengalami penurunan kadar albumin sebesar 0,35g/dl. Penurunan kadar 

albumin dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi klinis 

dari setiap pasien luka bakar. Luas luka bakar mempengaruhi hilangnya 

protein plasma dan fase inflamasi akut yang mempengaruhi sintesis 

protein plasma dalam hati. Semakin  luas luka bakar yang dialami, 

semakin tinggi persentase hilangnya protein dan respon inflamasi yang 

lebih tinggi sehingga sintesis protein plasma menjadi rendah (Guisado et 

al., 2013). Pasien yang mengalami penurunan kadar albumin setelah 

terapi albumin 20% ini memiliki luka bakar yang cukup luas yaitu 34,5% 

TBSA. 
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Kecepatan pemberian albumin 20% untuk dewasa dengan volume 

darah yang normal dan kadar albumin yang rendah adalah tidak melebihi 

2 mL/menit. Dosis dan kecepatan pemberian albumin tergantung dari 

kondisi pasien dan beberapa faktor yang meliputi tekanan darah, nadi, 

nilai hemoglobin dan hematokrit serta adanya syok (McEvoy, 2004). 

Sebanyak 125 g albumin diberikan dalam 24 jam dan tidak lebih dari 250 

g diberikan dalam 48 jam. Albumin 25% 100 ml mampu meningkatkan 

volume plasma menjadi 450 ml dalam waktu lebih dari 30 menit hingga 

60 menit (Hankins, 2006). 

Tabel V.14 menunjukkan bahwa pemeriksaan kadar natrium rutin 

dilakukan, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan 9 pasien pernah 

mengalami hiponatremia (kadar natrium <136 mmol/L). Hanya 1 dari 9 

pasien yang mendapatkan terapi cairan NaCl 3% 50cc dalam NaCl 0,9% 

50 cc selama 24 jam untuk koreksi natrium, karena pasien tersebut 

mengalami hiponatremia berat dengan kadar natrium awal sebesar 123 

mmol/L dan 127 mmol/L. Rumus koreksi natrium yang digunakan adalah 

0,6 x kgBB x ∆ , dengan maksimal pemberian natrium 10mEq/hari. 

Pemberian terapi cairan tersebut memberikan peningkatan kadar natrium 

sebesar 11 mmol/L seperti yang ditunjukkan oleh Tabel V.16. Pemberian 

NaCl 3% yang berisi 513 mmol/L Na+ dan 513 mmol/L K+ diperkirakan 

memberikan efek peningkatan Na+ sebesar 13 mmol/L (Adrogue dan 

Madias, 2012). Delapan pasien lain yang mengalami hiponatremia tidak 

mendapat terapi cairan untuk koreksi natrium dikarenakan kadar natrium 

yang dimiliki masih berada pada rentang 130-136 mmol/L yang dianggap 

hiponatremia ringan dan dapat diatasi dengan pemberian makanan dengan 

tambahan garam (Medscape, 2016). 

Selama menjalani masa perawatan, pasien dapat mengalami 

penggantian terapi cairan yang datanya terlampir pada Lampiran 5. 
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Penggantian jenis dan dosis cairan untuk setiap pasien dapat berbeda-beda 

tegantung pada data klinis dan laboratorium dari pasien. 

Pasien luka bakar dapat menjalani masa perawatan yang bervariasi 

tergantung derajat dan luas luka bakar serta komplikasi dan kondisi 

penyerta yang dialami. Masa perawatan paling singkat adalah 16 hari, 

sedangkan masa perawatan yang paling lama adalah 45 hari. Tabel V.17 

menunjukkan bahwa pasien paling banyak dirawat selama 15-21 hari 

yaitu sebanyak 50% pasien. Masa rawat inap (length of stay) pada 

populasi umum luka bakar adalah 7-33 hari (rata-rata 3-18 hari) dan 

berdasarkan penelitian di Norwegia, masa rawat inap ini berkurang 26% 

(dari tahun 1992 sampai 2007) (Brusselaers et al., 2010). Semakin besar 

luas area luka bakar dan semakin banyak komplikasi serta kondisi 

penyerta menyebabkan masa perawatan yang dibutuhkan semakin lama. 

Pemberian terapi cairan yang sesuai juga berdampak pada masa 

perawatan dari pasien. 

Selain mendapatkan terapi cairan, pasien luka bakar juga 

mendapatkan terapi lain yang pemberiannya tergantung kondisi pasien. 

Terapi lain yang digunakan diantaranya adalah analgesik, antibiotik, 

antikoagulan, diuretik, antifibrinolitik dan kortikosteroid. Terapi lain yang 

digunakan oleh pasien terlampir dalam Lampiran 6. 

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa terapi cairan pada 

pasien luka bakar sangat kompleks. Pengaturan jenis, dosis, dan frekuensi 

cairan disesuaikan dengan kondisi pasien luka bakar secara individual, 

yaitu berdasarkan data klinis dan laboratorium yang meliputi kadar 

albumin serta elektrolit. 

Outcome terapi cairan dapat dilihat dari data laboratorium dan 

kondisi pasien. Kondisi pasien tersebut adalah kondisi pasien yang 

membaik atau meninggal dunia. Tabel V.18 memperlihatkan kondisi 10 
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pasien yang membaik dan dipulangkan, 1 pasien dengan kondisi membaik 

dan pulang paksa, sedangkan 1 pasien meninggal. Pasien tersebut 

dinyatakan membaik dilihat dari kondisi klinis yang stabil dan luas area 

luka bakar yang mengalami penurunan.  Beberapa studi menunjukkan 

bahwa usia yang lebih tua, bertambahnya luas luka bakar dan adanya 

trauma inhalasi adalah tiga faktor risiko utama kematian (Brusselaers et 

al., 2010).  Pada kasus ini, 1 pasien yang meninggal berusia 1 tahun 10 

bulan dan memiliki luka bakar yang paling luas daripada pasien lain yaitu 

55%TBSA. Mortalitas untuk pasien usia 1-1,9 tahun dengan luas luka 

bakar 50-59,9% TBSA sebesar 22,2% (ABA, 2015). 

Terapi cairan merupakan obat yang dalam pelayanannya 

dibutuhkan peran apoteker. Peran apoteker diperlukan dalam 

berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain terkait pemilihan jenis, dosis, 

frekuensi dan lama penggunaan dan monitoring kesesuaian pemberian 

terapi cairan, sehingga capaian outcome terapi dari pasien luka bakar 

dapat optimal. Oleh karena itu diperlukan komunikasi dan kerjasama yang 

baik antara dokter dan apoteker serta tenaga kesehatan yang lain. 

Disamping itu, diharapkan ada pencatatan secara lengkap, tepat dan jelas 

pada Dokumen Medis Kesehatan yang berisi informasi kesehatan pasien, 

sehingga dapat  mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian yang 

terkait serta dapat meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit.  

Penelitian lebih lanjut diperlukan terkait ketercapaian penggunaan 

terapi cairan yang meliputi jenis, dosis, frekuensi dan lama 

penggunaannya untuk pasien luka bakar. Panduan yang lebih lengkap dan 

jelas mengenai penggunaan terapi cairan pada pasien luka bakar yang 

meliputi jenis, dosis, frekuensi dan lama penggunaan juga sangat 

dibutuhkan baik bagi peneliti berikutnya maupun bagi tenaga kesehatan di 

rumah sakit. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai terapi cairan pada pasien 

luka bakar di RSUD Dr. Soetomo pada periode 4 Maret-4 Juni 2016 

dengan jumlah sampel 12 pasien, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terapi cairan yang digunakan adalah kristaloid, koloid dan TPN.  

2. Cairan  yang banyak digunakan, berdasarkan jenisnya: 

a. Jenis cairan kristaloid: NS (100%), RL (100%) dan RD5 

(75%) 

b. Jenis cairan koloid: albumin 20% (50%), FFP (33,33%) dan 

Gelofusin® (33,33%) 

c. Jenis cairan TPN: Clinimix® 20E (41,67%), Ivelip® 20% 

(33,33%) dan Clinimix® 15E (25%) 

3. Cairan  yang banyak digunakan, berdasarkan waktu penggunaan: 

a. Fase awal: RL (91,67%) dan RA (50%) 

b. Fase pemeliharaan: NS (58,3%), D5½NS (50%), dan RD5 

(50%) 

c. Ketika terjadi tindakan: RL (100%), NS (75%) dan 

Gelofusin®  (33,33%) 

4. Jenis, dosis, dan frekuensi penggunaan terapi cairan tergantung 

dari kondisi klinis dan data laboratorium pasien. 
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7.2 Saran 

1.  Diperlukan penelitian lanjutan terkait ketercapaian penggunaan 

terapi cairan yang meliputi jenis, dosis, frekuensi dan lama 

penggunaannya untuk pasien luka bakar. 

2. Diperlukan suatu kolaborasi interprofesional yang melibatkan 

apoteker dalam bentuk pemberian konseling, monitoring, dan 

evaluasi rutin terkait penggunaan terapi cairan untuk 

mengoptimalkan terapi. 

3. Diperlukan penulisan Data Rekam Medik yang lebih lengkap, 

tepat dan jelas.  
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Lampiran 2 

Hasil pengukuran keseimbangan cairan harian pasien 
 

Inisial 
Pasien 

Hasil Pengukuran (Hari) Jumlah 
Hari 

Pengukuran Deficit Excess Seimbang 

M 9 10  19 
FFS 17 8  25 
RA 18 24  42 

SDT 14 11 1 26 
IBP 13 10  23 
MAJ 9 10  19 
AS 10 15  25 
MN 9 10  19 
H 23 4  27 

NS 9 6  15 
AM 12 2  14 
PS 9 7  16 

Jumlah 152 117 1 270 
Persentase 

(%) 56,30 43,33 0,37 100 
Keterangan: 
1. Persentase dibandingkan dengan jumlah hari perawatan seluruh pasien yang 

dihitung nilai kesimbangan cairannya. 
2. Pasien dapat mengalami kelebihan dan kekurangan cairan dalam masa perawatan 
3. Penghitungan keseimbangan cairan dimulai dari hari ke 2 hingga pasien KRS 
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Lampiran 3 

Hasil Pengukuran CVP Pasien 

Inisial 
Pasien Tgl Frek. 

Hasil Pengukuran CVP (cmHg)  
Pukul 
07.00 

Pukul 
10.00 

Pukul 
13.00 

Pukul 
16.00 

Pukul 
19.00 

Pukul 
22.00 

Pukul 
01.00 

Pukul 
04.00 

FF 

24 Mar 4x 10  13  12  9  
25 Mar 4x 12  10  9  10  
26 Mar 4x 11  11  11  10  
27 Mar 7x 10  11 10 9 10 11 10 
28 Mar 4x 10     10 9 10 
29 Mar 8x 10 10 11 10 10 12 9 10 
30 Mar 8x 10 9 10 9 10 12 10 9 
31 Mar 8x 11 10 10 10 9 11 10 11 
1 Apr 1x  10       
2 Apr 2x 9    9    
4 Apr 1x 10        
5 Apr 2x 10    10    
6 Apr 2x 10    10    
7 Apr 1x 11        
8 Apr 1x 11        
9 Apr 1x 10        

10 Apr 1x 11        
13 Apr 2x 11    11    
14 Apr 2x 10    10    
15 Apr 1x 10        

RA 

24 Mar 4x 11  11  10  10  
25 Mar 4x 10  10  10  10  
26 Mar 4x 10  10  10  10  
27 Mar 7x 10  11 9 10 10 11 10 
28 Mar 8x 11 11 10 10 11 10 10 10 
29 Mar 8x 11 10 11 10 12 11 10 12 
30 Mar 4x     11 9 11 10 
31 Mar 8x 10 10 9 9 11 9 11 10 
1 Apr 2x  10   11    
2 Apr 2x 9    9    
3 Apr 2x 10    10    
4 Apr 1x 9        
5 Apr 2x 10    10    
6 Apr 1x 10        
7 Apr 2x 9    9    
8 Apr 1x 10        
9 Apr 1x 11        

10 Apr 1x 10        
12 Apr 1x 10        
13 Apr 2x 10    10    
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Hasil Pengukuran CVP Pasien (lanjutan) 

Inisial 
Pasien Tgl Frek. 

Hasil Pengukuran CVP (cmHg) 
Pukul 
07.00 

Pukul 
10.00 

Pukul 
13.00 

Pukul 
16.00 

Pukul 
19.00 

Pukul 
22.00 

Pukul 
01.00 

Pukul 
04.00 

RA 

14 Apr 1x 10        
17 Apr 2x 10    12    
18 Apr 1x 10        
20 Apr 2x 10    10    
21 Apr 1x 9        
22 Apr 1x 10        
23 Apr 1x 11        
24 Apr 1x 10        
1 Mei 2x 7    8    
2 Mei 1x 8        
3 Mei 1x 8        

SD 

24 Mar 5x 11  12  12  11 11 
25 Mar 4x 9  9  9  9  
26 Mar 4x 9  9  9  9  
27 Mar 7x 10  11 10 11 10 10 11 
28 Mar 8x 10 11 10 9 10 9 10 10 
30 Mar 3x 9 9 9      
31 Mar 8x 9 10 9 11 10 11 10 10 
1 Apr 2x  11   11    
2 Apr 2x 10    11    
3 Apr 1x 10        
4 Apr 1x 9        
6 Apr 1x 11        
7 Apr 1x 10        
8 Apr 1x 10        
9 Apr 1x 10        

10 Apr 1x 10        
11 Apr 1x 13        
12 Apr 1x 10        
13 Apr 1x     9    
14 Apr 2x 10    10    

MA 

3 Apr 2x 11    11    
4 Apr 1x 11        
6 Apr 2x 9    11    
7 Apr 1x 9        
8 Apr 1x 10        
9 Apr 1x 11        

10 Apr 1x 10        
12 Apr 1x 10        
13 Apr 2x 11    10    
14 Apr 1x 9        
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Hasil Pengukuran CVP Pasien (lanjutan) 

Inisial 
Pasien Tgl Frek. 

Hasil Pengukuran CVP (cmHg) 
Pukul 
07.00 

Pukul 
10.00 

Pukul 
13.00 

Pukul 
16.00 

Pukul 
19.00 

Pukul 
22.00 

Pukul 
01.00 

Pukul 
04.00 

AS 
 

31 Mar 3x 12  11  12    
1 Apr 2x 10    12    
2 Apr 2x 10    10    
3 Apr 2x 9    10    
4 Apr 1x 10        
5 Apr 2x 10    10    
6 Apr 2x 10    10    
7 Apr 1x 10        
8 Apr 1x 10        
9 Apr 1x 10        

10 Apr 1x 10        
11 Apr 1x 10        
12 Apr 1x 11        
13 Apr 1x     11    
14 Apr 2x 11    11    
15 Apr 1x 11        
16 Apr 1x 11        
18 Apr 1x 10        
21 Apr 1x 10        
22 Apr 1x 10        

MN 

20 Apr 1x     11    
21 Apr 1x 12        
22 Apr 1x 12        
23 Apr 1x 11        
24 Apr 1x 11        
25 Apr 1x 10        
27 Apr 1x 11        
28 Apr 2x 10  10      
29 Apr 1x     10    
1 Mei 2x 8    9    
3 Mei 1x 9        

NS 

1 Mei 2x 9    10    
2 Mei 1x 9        
3 Mei 1x 9        
5 Mei 2x 9    10    
6 Mei 2x 9    9    
7 Mei 2x 9    10    
8 Mei 2x 10    9    
9 Mei 1x 9        

10 Mei 1x     8    
11 Mei 1x 8        
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Lampiran 4 

Data Laboratorium Pasien  

Inisial 
Pasien 

Pemeriksaan (kali) 

Kadar Albumin 
(g/dl) 

Kadar Natrium 
(mmol/l) 

Kadar Kalium 
(mmol/l) 

< 3,4 3,4-
5,0 >5,0 <136 136-

144 >144 <3,8 3,8-
5,0 >5,0 

MR 4 3     7   2 5   
FF 10 1   3 6     7 2 
RA 23     7 14   9 11 1 
SD 14     2 11   1 11 1 
IB 1 4     5   1 4   

MA 7     3 4     7   
AS 7     2 5     7   
MN 7     2 4   2 4   
HM 1 6   1 5 2 4 4   
NS 10     4 6   4 5 1 
AM 3 2     4 1   4 1 
PS 2 5   2 4 1 3 4   

Jumlah 
Pemeriksaan 89 21 0 26 75 4 26 73 6 

Jumlah 
Pasien 12 6 0 9 12 3 8 12 5 
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Lampiran 5 

Penggantian Terapi Cairan 

Inisial 
Pasien 

Penggantian cairan ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

MR 

RA NS NS NS NS NS NS NS NS NS   

RL RD5  FFP RD5 RL D5   FFP    

NS      RD5          

RD5                

FF 

RL RL Clin 
20E D5½ Triof  Triof Triof  NS NS NS NS 

D5½  D5½  NS NS RL FFP   RL   

  
Ivelip 
20%  FFP FFP NS        

  NS    RD5          

RA 

NS NS Clin 
20E RL NS NS NS NS NS NS NS 

RL RL D5½ Alb RL D5 RL RL RL RL RL 

RA D5½ Ivelip 
20%  D5  

Ivelip  
10%    Alb Ivelip 

10% 
Ivelip 
10%  

 Alb             Alb 

SD 

RA Clin 
20E 

Clin 
15E 

Clin 
15E RD5 RD5 RL RL RL RL RL 

RL Ivelip 
20% 

Ivelip 
20% 

Ivelip 
20%   NS Ivelip  

20%  
Ivelip  
20%  

Ivelip  
20%  

Ivelip 
20% NS 

 Alb  NS    NS Alb FFP NS   

         NS NS    

IB 

RD5 RD5 RL RL             

RL NS NS              

NS                

MA 

RL RL Kaen Triof Triof  Triof Triof  Triof Triof  Triof   D5½ 

 Kaen   Alb D5½ D5½  RL Alb D5½ Alb 

 Alb      RL        

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI YULINDA RISMA RSTUDI PENGGUNAAN TERAPI...



136 

Penggantian Terapi Cairan (lanjutan) 

Inisial  
Pasien 

Penggantian cairan ke- 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

MR 

                        

                        

                        

                        

FF 

NS RD5 NS                   

RD5 RL                     

                        

                        

RA 

NS NS RL NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

RL Kalb NS Kalb Kalb Kalb RD5 RD5 RD5 RL Kalb  

Alb   Deks Alb       D5 RL  Gelo    

    Alb                   

SD 

                        

                        

                        

                        

IB 

                        

                        

                        

MA 

  D5½  D5½     D5½                   

D5¼ D5¼                     

  RL                     
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Penggantian Terapi Cairan (lanjutan) 

Inisial Penggantian cairan ke- 

Pasien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

AS 

RL Clin 
15E D5½ RL RL RL RL NS       

NS D5½  NS NS NS NS        

    Gelo FFP         

MN 

RA Clin 
15E 

Clin 
15E 

Clin 
20E 

Clin  
20E  

Clin  
20E  Tuto Clin 

20E Kalb Kalb NS 

RL Amino Amino  RL NS NS NS Alb NS   

 RL RL  NS     NS     

 Alb               

HM 

RL D5½ NS RD5 RD5 NS         

Gelo NS   RL           

NS                

NS 

Kaen D5½ D5½ D5½ D5½ D5½ D5½ D5½ D5½ D5½ D5½ 

D5½  
Ivelip 
20% NaCl3% RL   NaCl3%  RL Alb    

RL   NS Alb    NS        

Alb   D5NS NS           

AM 

RL Clin 
20E 

Clin 
20E NS RL RD5 NS        

RD5 RD5 NS  NS NS         

 NS               

PS 

RD5 D5½ RD5 RD5 RD5 RD5 RD5 RD5       

RL NS NS RL RL Alb NS        

   NS NS           

     Gelo           

Keterangan singkatan: 
Amino  = Aminofluid  Clin = Clinimix 
D5¼ = D5¼NS  D5½ = D5½NS 
Deks = Dekstran  Gelo  = Gelofusin 
Kaen = Kaen Mg3  Kalb  = Kalbamin 
Triof  = Triofusin 
Tuto = Tutofusin 
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Lampiran 6 

Terapi Lain untuk Pasien  

No Golongan Obat Nama Obat Jumlah 
 Pasien 

1 Antibiotik 

Ceftazidim 12 
Cefazolin 5 
Cefixim 3 

Cefo-sulbactam 2 
Ampi-sulbactam 1 

Levofloxacin 1 
Amikasin 1 

Gentamisin 1 
Cloxacillin 1 

2 Antiemetik Metoklopramid 10 
Ondansentron 7 

3 NSAID 
Metamizol 12 
Ketorolac 10 

Ketoprofen 1 

4 Antipiretik 

Parasetamol 12 
Morfin 12 
Fentanil 12 

Tramadol 10 
Sistenol 3 

Pethidine 1 

6 Anticemas 

Klobazam 4 
Fluoksetin 4 
Sertralin 3 

Risperidon 2 
Lorazepam 2 
Merlopam 1 

7 Laksatif Bisakodil 8 

8 Stress ulcer 
Ranitidin 12 

Omeprazol 4 
Sukralfat 3 

9 Kortikosteroid Deksametason 11 
Metil Prednisolon 1 
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Terapi Lain untuk Pasien (lanjutan) 

No Golongan Obat Nama Obat Jumlah 
 Pasien 

10 Antihipertensi 

Bisoprolol 3 
Amlodipin 2 
Lisinopril 1 
Valsartan 1 

11 Diuretik Furosemid 6 

12 Antifungi Nistatin 1 
Flukonazol 1 

13 Antidepresan Amitriptilin 1 

14 Vitamin dan Mineral 

Lacto B 8 
Curcuma 2 
Imboost 1 
HP Pro 1 

Vitamin C 8 
Vitamin K 3 

Ca Gluconas 2 
KSR 1 

Neurobion 1 
Zinc 1 

MgSO4 1 

15 Sesak Ventolin 2 
Ambroksol 1 

16 Muscle relaxant Rocuronium 11 
Atracurium 9 

17 Anastesi 
Propofol 12 

Midazolam 12 
Ketamin 2 

18 Antifibrinolitik Asam Traneksamat 4 

19 Tranf. Darah PRC 4 
WB 3 
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Lampiran 7 

Komposisi dan Osmolaritas Terapi Cairan  

Jenis 
 cairan 

Karbohidrat 
(Kkal/hari) 

Protein 
(g/hari) 

Natrium 
(mEq/L) 

Kalium 
(mEq/L) 

Osmolaitas 

NS - - 154 - 305 
RL - - 130 4 273 
KaEnMg3 400 - 50 20 728 
RD5 200 - 147 4 588 
D5NS 200 - 154 - 578 
D5½NS 200 - 77 - 428 
D5¼NS 200 - 38,5 - 353 
Triofusin 
E1000 1000 - - - 1400 

Tutofusin 
OPS 200 - 100 18 500 

Ivelip 10% 1100 - - - 300 
Ivelip 20% 2000 - - - 270 
Kalbamin - 91,13 - - 800 
Dextran 40 - - 140 4 273 

 

 

Lampiran 8 

Jenis Nutrisi dan Kandungannya 

Jenis Nutrisi Karbohidrat 
(Kkal/hari) 

Protein 
(g/hari) 

Keterangan 

Nasi TKTP I 2225 65 susu 1x 
 TKTP II 2722 90,7 susu 2x 
Bubur Kasar TKTP I 2258 78 - 
 TKTP II 2765 99 - 
Bubur Halus TKTP I 1589 52 - 
 Gurih 1609 44 - 
Sonde PE TKTP I 1700 67 6x250cc 
Susu  150 7 250cc 
Telur  - 7 per butir 
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Lampiran 9 

Kandungan Terapi Cairan 

No. Jenis Cairan Kandungan  (per liter) 
1. Aminofluid® Glukosa    75 g  

total asam amino bebas  30 g 
total nitrogen    4,7 g  
asam amino esensial/non esensial 1,44 g 
asam amino rantai cabang   30% w/w 

2. Clinimix® 15E Asam amino dengan nitrogen total  9 g/L 
Glukosa    150 g  
L-Leusin   4,02 g 
L-Fenilalanin   3,08 g 
L-Metionin   2,20 g 
L-Lisin    3,19 g 
(sebagai hidroklorida)    (4,00 g) 
L-Isoleusin   3,30 g 
L-Valin    3,19 g 
L-Histidin   2,64 g 
L-Treonin   2,31 g 
L-Triptofan   0,99 g 
L-Alanin   11,38 g 
L-Arginin   6,52 g 
Glisin    5,66 g 
L-Prolin    3,74 g 
L-Serin    2,75 g 
L-Tirosin   0,22 g 
Natrium asetat   4,31 g 
Kalium fosfat dibasic  5,22 g 
Magnesium klorida 6H2O  1,02 g     
Natrium klorida   2,24 g       
Natium    35 mmol 
Kalium    30 mmol 
Magnesium   2,5 mmol 
Klorida    40 mmol 
Asetat    50 mmol 
Fosfor    15 mmol 
Kalsium    2,3 mmol 
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Kandungan Terapi Cairan (lanjutan) 
 

No. Jenis Cairan Kandungan  (per liter) 
3. Clinimix® 20E 

 
Asam amino dengan nitrogen total  9 g/L 
Glukosa     200 g  
L-Leusin    4,02 g 
L-Fenilalanin   3,08 g 
L-Metionin   2,20 g 
L-Lisin     3,19 g 
(sebagai hidroklorida)    (4,00 g) 
L-Isoleusin   3,30 g 
L-Valin    3,19 g 
L-Histidin   2,64 g 
L-Treonin   2,31 g 
L-Triptofan   0,99 g 
L-Alanin   11,38 g 
L-Arginin   6,52 g 
Glisin    5,66 g 
L-Prolin    3,74 g 
L-Serin    2,75 g 
L-Tirosin   0,22 g 
Natrium asetat   4,31 g 
Kalium fosfat dibasic  5,22 g 
Magnesium klorida 6H2O  1,02 g      
Natrium klorida   2,24 g       
Natrium    35 mmol 
Kalium    30 mmol 
Magnesium   2,5 mmol 
Klorida    40 mmol 
Asetat    50 mmol 
Fosfor    15 mmol 
Kalsium    2,3 mmol 

4. Ivelip 10% Minyak kedelai USP  100 g 
Telur Fosfatida   12 g 
Gliserol Ph.Eur.    25 g 
Natrium Oleat   0.3 g 

5. Ivelip 20% Minyak kedelai USP   200 g 

Telur Fosfatida    12 g 

Gliserol Ph.Eur.    25 g 

Natrium Oleat   0.3 g 
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Kandungan Terapi Cairan (lanjutan) 

No. Jenis Cairan Kandungan  (per liter) 
6. Kalbamin 

 
Asam amino   10% 
L-Leusin   6,17 g 
L-Fenilalanin   4,69 g 
L-Metionin   1,76 g 
L-Lisin    20,49 g 
(free base)      (14,53 g) 
L-IsoLeusin   3,45 g 
L-Valin    6,09 g 
L-Histidin   6,82 g 
(free base)       (5,05 g) 
L-Treonin   2,12 g 
L-Triptofan   0,10 g 
L-Arginin   6,99 g 
Glisin    7,69 g 
L-Prolin    8,77 g 
L-Serin    3,52 g 
N-Acetyl-L-Tirosin  5,88 g 
(free base)       (4,77 g) 
L-Asparagine   6,55 g 
Klorida    32,53 mmol 
Total asam amino bebas  91,13 g 
Asam amino esensial  47,79 g 
Asam amino non-esensial  43,34 g 
Rasio AAE : AANE  1,1 
Nitrogen    14,63 g 
BCAA    17,2% 

7. Triofusin E1000 Fruktosa    120 g 
Glukosa     66 g  
 Xylitol     60 g 

8. Tutofusin OPS Sorbitol    50 g 
NaCl                                       3,623 g 
KCl                                          1,342 g 
CaCl2    0,294 g 
MgCl2    0,610 g 
Na Asetat   5,171 g 
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TABEL INDUK 
PENGGUNAAN TERAPI CAIRAN PADA PASIEN LUKA BAKAR 

(RSUD Dr. Soetomo Surabaya) 
 
No. Data Subyektif Tgl Data 

Klinik 
Data 

Laboratorium 
Data Terapi Keseimbangan 

cairan (cc) Keterangan Cairan Lain 
1. No. DMK: 

124xxxxx 
Initial Pasien: MR 
(L) 
Usia: 30 th 
 
Tanggal MRS: 17 
Maret 2016 pukul 
13.00 
Tanggal masuk burn 
unit: 18 Maret 2016 
pukul 16.15 
Tanggal KRS: 05 
April 2016 pukul 
15.00 
Keadaan KRS: 
Membaik 
 
BB: 50 kg 
TB: 160cm 
 
Diagnosis: Luka 
bakar derajat II 9% 
(IIA 4% IIB 5%) 

17 
Maret 
2016 

TD: 110/70 
HR: 92 
RR: 20 
T   : 37 

Pukul 11:26 
Alb : 4,77 g/dl 
BUN : 10 mg/dl 
SK : 0,89 mg/dl 
Glukosa: 150 
mg/dl 
HGB : 15,2 g/dl 
HCT : 46,3 % 
Na+ : 139,4 
mmol/l 
K+ : 3,53 mmol/l 
Cl- : 105,1 mmol/l 
SO2 : 96 % 
Pukul 13:04 
Laktat: 2,4 
mmol/L 
APTT: 23 detik 
PTT: 14,0  detik 

Pukul 13.00-16.00 
RL 1000cc + 
RA 1000cc 
 
Cairan sebelum di 
OK: 
NS 500cc 
Cairan di OK: 
Pukul 17.00-19.45 
RL 1500cc  
 
Pukul 20.00 
NS 400cc (sisa 
OK) 
 
Pukul 20.00-07.00 
RD5 84cc/ jam 
Pemberian pukul 
20.00 dan 02.00  

Deksametason 1x1g iv 
Metamizol 1x1g iv 
Metoklopramid 2x10mg iv 
Ranitidin 1x50mg iv 
Tramadol 2x100mg iv drip 
 
Terapi di OK 
Midazolam 2mg iv 
Propofol 70mg+30mg iv 
Fentanil 50mcg iv 
Rocuronium 40mg iv 
Tramadol 100mg iv 
Ketorolak 30mg iv 
Ranitidin 50mg iv 
Metoklopramid 10mg iv 
Morfin 4mg iv 
Furosemid 20mg iv 

I : 1324 
O : 3411 
D : 37 
E : - 
 
 
(Penghitungan 
keseimbangan 
cairan pukul 
20.00-07.00) 

 

Tindakan di 
OK: 
Debridement 
+fasciotomi 
 
Cairan keluar 
di OK: 
Urin 1900cc 
Darah 100cc 
 
 

18 
Maret 
2016 

 

TD: 150/80 
HR: 99 
RR: 21 
T   : 37,5 

Pukul 00:25 
Alb : 3,6 g/dl 
HGB : 13,6 g/dl 
HCT : 41%  
Na+- : 143 mmol/l 

Pukul 07.00-09.00 
RD5 84cc/ jam 
 
Pukul 09.00-17.00 
RD5 63cc/ jam 

Ceftazidim 2x1g iv drip 
Deksametason 3x1 iv  
Metamizol 3x1g iv 
Metoklopramid 1x10 mg iv 
Ranitidin 2x50 mg iv 

I : 4500 
O : 4506 
D : 6 
E : - 
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dan III 1% 
Penyebab luka 
bakar: Electrical 
Injury High Voltage 
(kecelakaan kerja) 
Waktu Kejadian: 17 
Maret 2016 pukul 
11.00 
 
Komplikasi: 
compartement 
syndrrome, 
peningkatan serum 
transaminase, 
peningkatan CKMB, 
sepsis, peningkatan 
LFT, dan 
leukositosis. 
 
Kondisi Penyerta: 
(tidak diketahui) 
 
Status lokalis: 

- Reg. Ext. sup D: 
derajat IIAB 
0,5%  III <0,5% 

- Reg. Ext sup S: 
derajat  IIAB 
0,5% III 0,5% 

- Reg. Ext. inf D: 
derajat IIAB 1% 

K+ : 3,6 mmol/l 
Cl- : 110 mmol/l 

Pukul 17.00 
RD5 500cc 
 
Pukul 11.00 
NS 100cc 
(+tramadol) 
Pukul 19.00 dan 
03.00 
@ NS 100cc 
(+ceftazidim) 

Tramadol 1x100 mg iv drip 

19 
Maret 
2016 

TD: 132/80 
HR: 96 
RR: 21 
T   : 36,5 

 Pukul 09.00; 
17.00 dan 01.00 
@ NS 100 cc 
(+ceftazidim) 
 

Curcuma 3x1 po 
Klobazam 0-0-5mg po 
Sertalin 25 mg-0-0 po 
Ceftazidim 3x1g iv drip 
Deksametason 3x1 iv 
Metamizol 3x1g iv  

I : 4750 
O : 4671 
D : - 
E : 79 

 

20 
Maret 
2016 

TD: 120/80 
HR: 88 
RR: 18 
T   : 36,5 

Pukul 06:52 
Alb : 3,14 g/dl 
HGB : 13,5 g/dl 
HCT : 41,6 % 
Na+- : 140 mmol/l 
K+ : 4,1 mmol/l 
Cl- : 106 mmol/l 

Pukul 09.00; 
17.00 dan 01.00 
@ NS 100 cc 
(+ceftazidim) 
 

Curcuma 1x1 po 
Klobazam 0-0-5mg po 
Lacto B 1x1 po 
Sertalin 25 mg-0-0 po 
Vitamin C 1x1 po 
Ceftazidim 3x1g iv drip 
Metamizol 3x1g iv 

I : 4750 
O : 4671 
D : - 
E : 79 

 

21  
Maret 
2016 

TD: 120/80 
HR: 90 
RR: 18 
T   : 36,5 

 Program NS 
300cc/24 jam 
Pukul 09.00 
NS 200cc 
Pukul 21.00 
NS 100cc 
 
 

Klobazam 0-0-5mg po 
Lacto B 3x1 po 
Pamol 3x po 
Sertralin 25 mg-0-0 po 
Vitamin C 3x 50 mg po 
Ceftazidim 1x1g iv drip 
Ceftazidim 2x1g iv   
Metamizol 3x1g iv 

I : 4200 
O : 4171 
D : - 
E : 29 
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- Reg. Ext. Inf S: 
derajat IIAB 7% 

 
Riwayat alergi:  
(tidak diketahui) 
Riwayat penyakit:  
(tidak diketahui) 
Riwayat obat:  
(tidak diketahui) 
 
 
 

Pukul 09.00 
NS 100cc 
(+ceftazidim) 

 

22  
Maret 
2016 

 
 

TD: 129/80 
HR: 90 
RR: 18 
T   : 37,8 

 Program NS 
300cc/24 jam 
Pukul 09.00 
NS 100cc 
(+tramadol) 
Pukul 14.00 
NS 200cc 
 
Pukul 09.00 
NS 50cc 
(+ceftazidim) 
Pukul 01.00 
NS 100cc 
(+ceftazidim) 

Klobazam 0-0-5mg po 
Lacto B 3x1 po 
Paracetamol 2x500mg po 
Sertralin PO 25 mg-0-0 po 
Vitamin C 3x50mg po 
Ceftazidim 2x1g iv drip 
Ceftazidim 1x1g iv   
Metamizol 3x1g iv 
Tramadol 1x100 mg iv drip 

I : 3700 
O : 5431 
D : 1731 
E : - 

09.00  
cuci rawat 
luka 
 

23  
Maret 
2016 

TD: 120/80 
HR: 80 
RR: 20 
T   : 36,5 

 Program NS 
300cc/24 jam 
Pukul 17.00  
 
Pukul 09.00 dan 
01.00 
@ NS 100cc 
(+ceftazidim) 

Klobazam 0-0-5mg po 
Lacto B 3x1 po 
Sertralin 25 mg-0-0 po 
Vitamin C 3x50mg po 
Ceftazidim 2x1g iv drip 
Ceftazidim 1x1g iv   
Metamizol 3x1g iv  
Dulcolax 1x supp 

I : 4300 
O : 5621 
D : 1321 
E : - 

 

24  
Maret 
2016 

TD: 120/80 
HR: 100 
RR: 20 
T   : 36,5 

 Program NS 
300cc/24 jam 
Pukul 17.00 
NS 200cc 
Pukul 01.00 
NS 100cc 

Klobazam 0-0-5mg po 
Sertralin 25 mg-0-0 po 
Vitamin C 3x50mg po 
Ceftazidim 3x1g iv drip 
Metamizol 3x1g iv  
 

I : 3900 
O : 5221 
D : 1321 
E : - 
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Pukul 09.00; 
17.00 dan 01.00 
@ NS 100cc 
(+ceftazidim) 

25  
Maret 
2016 

TD: 110/70 
HR: 84 
RR: 20 
T   : 36,7 

 Pukul 09.00; 
17.00 dan 01.00 
@ NS 100cc 
(+ceftazidim) 

Klobazam 0-0-5mg po 
Lacto B 1x1 po 
Paracetamol 1x1 tab po 
Sertralin 25 mg-0-0 po 
Vitamin C 2x50mg po 
Ceftazidim 3x1g iv drip 
Metamizol 3x1g iv  

I : 4450 
O : 4566 
D : 116 
E : - 

 

26  
Maret 
2016 

TD: 140/80 
HR: 100 
RR: 20 
T   : 36,5 

Pukul 11:14 
Alb : 2,72 g/dl 
BUN : 10 mg/dl 
SK : 0,58 mg/dl 
Glukosa: 155 
mg/dl 
HGB : 11,3 g/dl 
HCT : 34,7 % 
Na+ : 137 mmol/l 
K+ : 4,4 mmol/l 
Cl- : 104 mmol/l 
Ca++ : 7,8 mmol/l 

Pukul 09.00 
NS 100cc 
(+ceftazidim) 
Pukul 17.00 dan 
01.00 
@ NS 100cc 
(+metamizol) 
 
Pukul 01.00-06.00 
FFP 600cc 
(150cc+ 150cc+ 
100cc+ 100cc+ 
100cc) 

Klobazam 0-0-5mg po 
Sertralin 25 mg-0-0 po 
Vitamin C 3x50mg po 
Ceftazidim 1x1g iv drip 
Metamizol 1x1g iv   
Metamizol 2x1g iv drip 
 

I : 5700 
O : 5721 
D : 21 
E : - 

 

27  
Maret 
2016 

TD: 130/80 
HR: 80 
RR: 20 
T   : 36,5 

 Pukul 09.00 dan 
17.00 
@ NS 100cc 
(+metamizol) 
Pukul 05.00 dan 
06.00 
RD5 60cc/jam 

Klobazam 0-0-5mg po 
Pamol 2x500mg po 
Pil Kutuk 3x po 
Sertralin 25 mg-0-0 po 
Vitamin C 3x50mg po 
Metamizol 1x1g iv   
Metamizol 2x1g iv drip 

I : 4120 
O : 3721 
D : - 
E : 399 
 

Pukul 01.00 
puasa padat 
Pukul 05.00 
puasa total 
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28  
Maret 
2016 

 
 

TD: 120/80 
HR: 96 
RR: 24 
T   : 37,3 

Pukul 21:24 
Alb : 3,07 g/dl 
HGB : 11,8 g/dl 
HCT : 37,6 % 
Na+ : 143 mmol/l 
K+ : 4,9 mmol/l 
Cl- : 109 mmol/l 

Cairan sebelum di 
OK 
RL 800cc  
 
Cairan di OK 
Pukul 07.45-16.00 
RL 800cc + NS 
100cc  
Pukul 20.00 
RL 500cc 
Pukul 01.00 
NS 100cc 
(+metamizol) 
Pukul 02.00 
RD5 1500cc 

Klobazam 0-0-5mg po 
Lacto B 1x1 po 
Metamizol 1x1g iv drip 
 
Terapi di OK 
Midazolam 2mg iv 
Propofol 70mg+30mg iv 
Fentani 50mcg iv 
Atracurium 30mg iv 
Tramadol 100mg iv 
Ketorolak 30mg iv 
Ranitidin 50mg iv 
Metoklopramid 10mg iv 
Morfin 4mg iv 
WB 400cc iv 

I : 4250 
O : 4171 
D : - 
E : 79 

Tindakan: 
Debridement 
+ STG 
 
Cairan keluar 
di OK: 
Urin 500cc + 
EBV 3500  
Urin 700cc +  
darah 470cc  
 
 

29  
Maret 
2016 

TD: 130/80  
HR: 110 
RR: 24 
T   : 37,5 

 Pukul 09.00 
D5 500cc/24jam 
 
Pukul 21.00 
NS 100cc 
(+ceftazidim) 
 

Klobazam 0-0-5mg po 
Lacto B 1x1 po 
Pamol 1x po 
Pil Kutuk 3x1 po 
Sertralin 25 mg-0-0 po 
Vitamin C 1x50mg po  
Ceftazidim 1x1g iv drip 
Ceftazidim 1x1g iv   
Ketorolak 3x30mg iv 
Metamizol 2x1g iv   
Metoklopramid 3x10mg iv 
Ranitidin 2x50 mg iv 
Tramadol 3x100 mg iv 

I : 5150 
O : 5244 
D : 94 
E : - 

 

30  
Maret 
2016 

TD: 128/76 
HR: 96 
RR: - 

 Pukul 09.00 dan 
21.00 
@ NS 100 cc 

Klobazam 0-0-5mg po 
Pamol 1x po 
Pil Kutuk 2x1 po 

I : 6500 
O : 6444 
D : - 
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T   : 37 (+ceftazidim) 
 

Sertralin 25 mg-0-0 po 
Lacto B 3x1 po 
Ceftazidim 2x1g iv drip 
Ketorolak 3x30mg iv  
Metamizol 3x1g iv  
Ranitidin 2x50 mg iv  

E : 56 

31  
Maret 
2016 

TD: 125/60 
HR: 100 
RR: 18 
T   : 37 

Pukul 06:29 
Alb : 2,65 g/dl 
HGB : 9,7 g/dl 
HCT : 30,3 % 
Na+ : 141 mmol/l 
K+ : 4,3 mmol/l 
Cl- : 108 mmol/l 

Pukul 09.00 dan 
01.00 
@ NS 100 cc 
(+ceftazidim) 
 

Klobazam 0-0-5mg po 
Lacto B 3x1 po 
Sertralin 25 mg-0-0 po 
Ceftazidim 1x1g iv   
Ceftazidim 2x1g iv drip 
Metamizol 2x1g iv   
Metamizol 1x1g iv drip 
Ranitidin 2x50 mg iv 
WB 400cc iv 

I : 5650 
O : 5494 
D : - 
E : 156 

 

1 April 
2016 

TD: 110/70 
HR: 96 
RR: 19 
T   : 36,8 

 Pukul 17.00 dan 
01.00 
@ NS 100 cc 
(+ceftazidim) 
 
Pukul 19.00-02.00 
FFP 400cc 
(100cc + 100cc + 
150cc + 50cc) 

Klobazam 0-0-5mg po 
Lacto B 3x1 po 
Sertralin 25 mg-0-0 po 
Ceftazidim 1x1g iv   
Ceftazidim 2x1g iv drip 
Metamizol 3x1g iv   
Ranitidin 2x50 mg iv 
PRC 200cc iv 

I : 6500 
O : 6844 
D : 344 
E : - 

 

2 April 
2016 

TD: 140/70 
HR: 110 
RR: 18 
T   : 37 

Pukul 08:49 
Alb : 3,42 g/dl 
HGB : 12 g/dl 
HCT :37,3 % 
Na+ : 142 mmol/l 
K+ :4,3 mmol/l 
Cl- :105 mmol/l 

Pukul 09.00 
NS 100 cc 
(+ceftazidim) 
 

Klobazam 0-0-5mg po 
Lacto B 3x1 po 
Pil Kutuk 1x po 
Sertralin 25 mg-0-0 po 
Ceftazidim 1x1g iv   
Ceftazidim 1x1g iv drip 
Metamizol 3x1g iv  

I : 5100 
O : 5194 
D : 94 
E : - 
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Keterangan : 
I : Intake cairan 
O: Output cairan 
D :Deficit cairan 
E : Excess cairan 

 

3 April 
2016 

TD: 130/90 
HR: 100 
RR: 18 
T   : 37,3 

 Pukul 17.00 
NS 100 cc 
(+metamizol) 

Klobazam 0-0-5mg po 
Lacto B 3x1 po 
Sertralin 25 mg-0-0 po 
Metamizol 2x1g iv   
Metamizol 1x1g iv drip 
 

I : 5850 
O : 5744 
D : - 
E : 106 

 

4 April 
2016 

 
 

TD: 130/80 
HR: 88 
RR: 18 
T   : 37,1 

 Pukul 11.00 
NS 100 cc 
(+tramadol) 

Klobazam 0-0-5mg po 
Lacto B 3x1 po 
Sertralin 25 mg-0-0 po 
Metamizol 3x1g iv   
Tramadol 1x100mg drip 

I : 3900 
O : 3814 
D : - 
E : 86 

11.00  
Rawat luka 

5 April 
2016 

 

TD: 128/70 
HR: 110 
RR: 21 
T   : 37 

 (Tidak mendapat 
terapi cairan) 

Lacto B 1x1 po 
Sertralin 25 mg-0-0 po 
Metamizol 1x1g iv   

I : 1050 
O : 961 
D : - 
E : 89 

14.00 
Pengukuran 
terakhir  
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