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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Luka bakar selain menimbulkan efek secara lokal juga dapat memberikan 

efek secara sistemik yang membutuhkan penanganan secara khusus. Angka 

kematian akibat luka bakar masih tinggi terutama oleh karena luka bakar berat. Di 

Indonesia, dengan bertambahnya jumlah penduduk serta industri, angka luka bakar 

semakin meningkat. Tercatat ada 213 pasien luka bakar di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya pada periode Oktober 2006 – September 2008 dengan angka kematian 

sebesar 11.3 % (Saputro & Dini, 2011). 

Banyaknya angka kejadian luka bakar yang disertai dengan angka kematian 

yang cukup tinggi, tentu dampaknya akan menyebabkan bertambahnya beban 

kesehatan negara serta berkurangnya penduduk usia produktif. Apalagi perawatan 

luka bakar berat tidak mudah, perlu perawatan holistik yang tidak sebentar.  

Luka bakar perlu penanganan yang baik sejak mulai fase akut sampai dengan 

fase lanjut. Keadaan hipermetabolisme adalah kondisi yang sering menyertai kasus 

luka bakar berat yang bila tidak ditangani dengan baik merupakan salah satu 

penyebab morbiditas dan mortalitas. Keadaan hipermetabolisme ini terjadi akibat 

meningkatnya agen katabolik yaitu kortisol, katekolamin, glukagon dan juga 

sitokin pro-inflamasi. Kondisi hipermetabolisme ini dapat bertahan hingga 12 bulan 

sampai dengan 36 bulan pasca trauma sehingga bila tidak ditangani maka akan 

memperlama proses pemulihan dari luka bakar.  
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Pada kondisi hipermetabolisme ini, protein bisa menjadi salah satu sumber 

energi yang dapat menyebabkan terjadinya muscle wasting. Muscle wasting 

merupakan kondisi kehilangan massa otot akibat pemecahan dari komponen otot, 

terutama protein. Muscle wasting dapat mengarah ke berkurangnya lean body mass 

(LBM). Berkurangnya LBM secara signifikan dapat meningkatkan resiko kematian 

pada pasien luka bakar. Berbagai agen farmakologis digunakan untuk mengatasi 

masalah ini, salah satunya adalah oxandrolone sebagai agen anabolik (Jeschke, 

2017). Oxandrolone nantinya akan terikat pada reseptor testosterone intraseluler 

dan menstimulasi sintesis protein dan proses anabolisme. Atas dasar tersebut 

peneliti ingin meneliti manfaat pemberian oxandrolone pada pasien luka bakar berat 

di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Apakah pemberian oxandrolone dapat mencegah penurunan Lean Body Mass 

(LBM) pada penderita luka bakar berat? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Membuktikan pengaruh pemberian oxandrolone dapat mencegah penurunan 

Lean Body Mass (LBM) pada penderita luka bakar berat. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Membandingkan Lean Body Mass (LBM) sebelum dan setelah pemberian 

placebo pada penderita luka bakar berat. 
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2. Membandingkan Lean Body Mass (LBM) sebelum dan setelah pemberian 

oxandrolone pada penderita luka bakar berat. 

3. Membandingkan perubahan Lean Body Mass (LBM) setelah pemberian 

placebo dan oxandrolone pada penderita luka bakar. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Memberikan dasar teori lebih lanjut untuk pengembangan pengaruh 

oxandrolone pada LBM pasien luka bakar berat sehingga dapat mengatasi 

hipermetabolisme dan menurunkan morbiditas dan mortalitas. 

1.4.2 Manfaat bagi pelayanan kesehatan 

Apabila terbukti terjadi hambatan penurunan LBM pada penderita luka bakar 

berat maka penggunaan oxandrolone dapat dijadikan protokol pada prosedur 

penanganan pasien luka bakar berat untuk mengatasi hipermetabolisme. 

1.4.3 Manfaat bagi subyek penelitian 

1. Pemberian oxandrolone sebagai agen anabolik yang mecegah penurunan 

LBM pada pasien luka bakar berat. 

2. Mengatasi kondisi hipermetabolisme pada kasus luka bakar berat, 

sehingga menghasilkan prognosis yang lebih baik.
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