
Chapter 1. BAB I   Mengenal Luka Bakar                

  Luka bakar adalah jenis kecelakaan yang sering terjadi. Cedera luka dapat disebabkan oleh panas, zat 

kimia, listrik dan radiasi. 

  Luka bakar berukuran besar sering menyebabkan hiperplasia (pertumbuhan sel yang berlebihan) dan 

kontraktur pada kulit yang dapat menyebabkan disfungsi tungkai dan kehilangan kemampuan menangani 

aktivitas sehari-hari. Luka bakar yang dalam juga dapat menyebabkan kerusakan saraf, deformasi 

(perubahan bentuk) organ tubuh, atrofi (penyusutan) otot dan masalah lain yang memerlukan 

rehabilitasi berkelanjutan untuk mencapai perbaikan yang efektif. 

 

Mengenal luka bakar 

Luka bakar sama seperti penyakit lain, terbagi atas berbagai tingkat keparahan. Luka bakar dibagi 

berdasarkan kedalaman luka dan luas area luka. 

 

1.Kedalaman luka bakar 

Luka bakar dapat dinilai berdasarkan kedalaman kerusakan kulit 

 

Kedalaman 

Luka Bakar 

Luka Bakar 

Tingkat 1 

Luka Bakar Tingkat 2 Luka Bakar 

Tingkat 3 

Luka Bakar 

Tingkat 4 Dangkal Dalam 

Rentang 

Kedalaman 

Epidermis 

superfisial 

Epidermis+lapisan 

atas dermis 

(sekitar ⅓ atau 

lebih) 

Epidermis+hampir 

seluruh bagian 

dermis 

Semua bagian 

dermis 

Semua lapisan 

kulit, dermis 

dan tulang 

Gejala Kulit merah dan 

bengkak dengan 

rasa sakit yang 

jelas 

Kulit merah 

membengkak, 

melepuh, nyeri 

dan panas 

Kulit merah 

muda, melepuh 

putih besar, tidak 

terasa begitu sakit 

Kulit terbakar 

hitam, kering 

seperti kain kulit 

atau pucat 

putih, sel 

pigmen dan sel 

saraf hancur, 

rasa sakit hilang 

Jaringan lemak, 

otot, saraf dan 

tulang mati dan 

tampak seperti 

arang  

 

Penyembuhan Sembuh dalam 

3-5 hari tanpa 

bekas luka 

Sembuh dalam 14 

hari, 

meninggalkan 

bekas luka kecil 

atau tanpa bekas 

luka 

Butuh 21 hari 

atau lebih untuk 

sembuh. Akan 

meninggalkan 

bekas luka yang 

jelas, harus 

segera 

transplantasi kulit 

untuk 

menghindari 

infeksi 

Tidak dapat 

sembuh sendiri, 

harus 

mengandalkan 

perawatan 

pencangkokan 

kulit, akan 

meninggalkan 

bekas yang 

tebal yang 

menyebabkan 

Memerlukan 

perawatan 

medis khusus 

seperti operasi 

pencangkokan 

flap, terapi 

listrik dan ada 

beberapa 

bagian yang 

perlu 

diamputasi.   



gangguan 

fungsional 

 

 

 

2. Luas luka bakar 

  Luas luka bakar ditentukan melalui persentase luas permukaan tubuh yang terbakar. Pada umumnya 

menggunakan “aturan sembilan” sebagai metode perhitungan. Metode ini menjadikan luas permukaan 

tubuh sebagai 100 bagian, kemudian membagi masing-masing bagian tubuh menjadi beberapa 9% 

(seperti gambar, bagian selangkangan 1%). Luas luka bakar orang dewasa selalu dihitung dengan cara ini, 

tetapi cara ini tidak berlaku untuk anak dan bayi, silakan lihat gambar di bawah ini. 

 

 

3. Derajat luka bakar: 

  Secara umum, ketika luas luka bakar melebihi 2,5 sentimeter persegi (seperti ukuran koin NT$ 10) atau 

luka bakar pada lapisan kulit di bawah dermis atau luka bakar listrik, Anda harus segera mendapatkan 

perawatan medis. 

 

Derajat Luka 

Bakar 

Ringan Sedang Berat 

Kedalaman 

Luka Bakar 

Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat 3 Lain-lain 

Luas Luka 

Bakar 

<15% 

Dewasa 

<15% 

<2% 

Dewasa 

Anak-

anak 

<2% 

15-25% 

Dewasa 

15-25% 

2-10% 

Dewasa 

Anak-

anak 

2-10% 

>25% 

Dewasa 

>25% 

>10% 

Dewasa 

Anak-

anak 

>10% 

Luka bakar yang lebih dari 

dua derajat pada wajah, 

leher, tangan, kaki dan 

selangkangan, luka bakar 

inhalasi, luka bakar listrik, 

luka bakar ditambah luka 

luar (seperti patah tulang, 

luka di kepala, dll.), luka 

bakar dengan penyakit 

yang ada (seperti 

diabetes, epilepsi, dll.) 



 <10% 

Anak-

anak 

<10% 

 10-20% 

Anak-

anak 

10-20% 

 >20% 

Anak-

anak 

>20% 

  

Perawatan 

Medis 

Rawat jalan di rumah 

sakit umum 

Rawat inap di rumah 

sakit dengan tim 

perawatan luka bakar 

Rawat inap di rumah sakit atau instansi yang 

khusus menangani luka bakar 

 

 


