
LUKA BAKAR



Etiologi 

Luka bakar adalah 
kerusakan atau 
kehilangan 
jaringan yang 
dapat disebabkan 
oleh :

Panas (misal api, 
air panas, uap 
panas) 

Radiasi 

Listrik 

Kimia

Laser



Bahan kimia 

Asam kuat atau basa kuat acids atau 
bases seperti NaOH,  HgNO3, dan 
bahan kimia berbahaya lainnya 
(seperti H2SO4 atau HNO3)

Listrik

Sengatan listrik ( termasuk petir)

Radiasi

Sinar matahari

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Acid&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_(chemistry)&action=edit&redlink=1


Derajat Luka Bakar



Klasifikasi 

baru

klasifikasi 

tradisional
kedalaman luka bakar bentuk klinis

Superficial 

thickness
Derajat 1 Lapisan Epidermis

Erythema( kemerahan ), Rasa 

sakit seperti tersengat, 

blisters( Gelembung 

cairan )

Partial 

thickness 

—

superficial

Derajat 2

Epidermis Superficial 

(Lapisan papillary) 

dermis

Blisters ( Gelembung cairan ), 

Cairan bening ketika 

gelembung dipecah, dan 

rasa sakit nyeri

Partial 

thickness 

— deep

Deep (reticular) 

dermis

Sampai pada lapisan 

berwarna putih, Tidak 

terlalu sakit seperti 

superficial derajat 2. sulit 

dibedakan dari full 

thickness

Full thickness Derajat 3 atau 4

Dermis dan struktuir tubuh 

dibawah dermis Fascia, 

Tulang, or Otot

Berat, adanya eschar seperti 

kulit yang melelh, cairan 

berwarna , tidak 

didapatkan sensasi rasa 

sakit

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Erythema(_kemerahan_)&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dermis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fascia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tulang
http://id.wikipedia.org/wiki/Otot


http://ms.wikipedia.org/wiki/Imej:Skin.jpg


Tindakan Terpenting :

1. Segera menghentikan paparan panas

2. Mencegah meluas dan mendalamnya              

kerusakan jaringan kulit 

3. Mencegah dan mengatasi infeksi 

4. Mencegah kontraktur dan perlengketan jari 

tangan/kaki 

5. Segera tentukan diagnosis dengan 

mencantumkan derajat dan berat luka 

bakar 



Pertolongan Pertama

Pendinginan: 

Buka pakaian penderita 

Rendam dalam air atau air mengalir 

20 – 30 menit

Yang disebabkan zat kimia: selain air 

dapat dapat digunakan NaCI (untuk 

zat korosif) atau gliserin (untuk fenol) 



Mencegah infeksi: 

Luka ditutup dengan perban/ kain kering 

bersih yang tidak dapat melekat pada luka 

Jangan beri zat yang tidak larut dalam air 

seperti: mentega, minyak, kecap, pasta 

gigi,telor, dll  

Perhatian:

pendinginan tidak ada gunanya jika luka 

bakar > 1 Jam 



Menurut Beratnya Luka Bakar

Ringan tanpa komplikasi: berobat 

jalan 

Sedang: sebaiknya rawat inap 

untuk observasi 

Berat : rujuk ke RSUD dengan infus 

terpasang 



Penderita Segera dibawa ke RS 

bila terjadi hal:

1. Luka bakar didaerah wajah, leher

dan alat kelamin 

2. Luka bakar derajat 3 dan 4

3. Kalau penderita pingsan 

4. Luka bakar karena zat kimia dan 

listrik

5. Menghisap udara panas



Penanganan Luka Bakar yang 

Benar 

Luka bakar sangat berbahaya. Jika 

salah dan terlambat dalam 

penanganan, akan berakibat 

kematian. Dan mitos yg beredar di 

masyarakat turut serta 

mempersulit proses pengobatan 

tersebut. Karena itu perlu kita 

ketahui, apa saja larangan pada 

penderita luka bakar 



Yang Harus dilakukan :

1. Bukalah Pakaian.

2. Siram dengan Air yaitu air dingin/ 
letakkan luka bakar di bawah aliran air 
selama kurang lebih 15 menit. Luka 
bakar akibat apapun, inilah perawatan 
pertamanya. Jika terbakar akibat bahan 
kimia, air dapat berfungsi sebagai 
penetral dari bahan asam atau basa 
tersebut. Namun pada luka bakar berat, 
bukan berarti harus disiram air lebih 
lama. Justru sebaliknya, siram air 
secukupnya dan usahakan secepat 
mungkin mendapat perawatan medis.



3. Jangan pecahkan kulit yang 

melepuh. Bila lepuhan pecah 

sendiri, biarkan kulit seperti 

semula untuk mencegah infeksi.

4. Periksa dokter bila terjadi infeksi 

bakter (demam, peradangan, dan 

pembentukan nanah).



Terapi Obat

Luka Bakar yang dapat diobati 

sendiri adalah luka bakar yang 

ringan dan tidak mengenai bagian 

tubuh yang luas atau bagian tubuh 

yang penting seperti leher, muka 

dan genital



Zat Berkhasiat Obat luka bakar

1. Obat yang mengandung Neomycin 
sulfat, Placenta extra. (Bioplacenton).

2. Obat yang mengandung perak 
sulfadiazin

Pemakaian : Oleskan tipis pada 
permukaan luka. Untuk luka yang 
agak luas, oleskan dengan 
menggunakan spatula atau sarung 
tangan.  2 kali sehari atau sesering 
mungkin. Tutup dengan perban.



Add perak sulfadiazin…

Instruksi khusus : setiap akan 
menggunakan salep/ krim permukaan luka 
harus bersih. Untuk melepaskan perban 
akan lebih mudah sambil disiram air 
perlahan-lahan atau membasuhnya 
dengan larutan antiseptik

Perhatian : hanya untuk pemakaian luar

Peringatan : jangan digunakan pada bayi 
premature atau baru lahir atau ibu hamil

Bentuk  sediaan : Krim/ salep



2. Obat yang mengandung oleum 

iecoris aselli (minyak ikan, 

“levertraan”).

Pemakaian : 2-3 kali sehari, dioleskan

Perhatian : hanya untuk obat luar

Peringatan : Jangan digunakan bila 

luka sudah terinfeksi

Bentuk sediaan : Salep 10%



Banyak tanaman yang 

sangat bermanfaat 

sebagai obat-obatan. 

Salah satunya adalah 

Lidah Buaya atau Aloe 

vera sebagai obat luka 

bakar yang dikenal 

luas oleh masyarakat



Obat tradisional

Campur 1 sendok teh bubuk,kunyit 

dengan air kapur sirih.Tambahkan air 

kelapa lalu oleskan pada bagian 

tubuh yang terkena lukabakar

Madu juga dipercaya dapat 

digunakan sebagai obat luka bakar.




