
Chapter 2. BAB II Perawatan Luka Bakar                    

   

  Setelah keluar dari rumah sakit, luka bakar masih membutuhkan perawatan yang cermat. Jika tidak 

akan mudah menyebabkan efek samping yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari di kemudian 

hari. 

  Dibutuhkan rata-rata satu hingga dua tahun untuk penyembuhan luka hingga bekas luka benar-benar 

stabil. Dalam periode ini, selain sabar, cermat dan gigih dalam perawatan, juga harus memenuhi beberapa 

aspek yang dianjurkan untuk menghindari timbulnya efek samping yang lain dan pemulihan bisa berjalan 

dengan lancar. 

 

1. Perawatan luka/parut bakar 

A. Pembersihan luka 

● Pada prinsipnya harus mandi sekali sehari. Jika dokter menilai bahwa luka tidak boleh menyentuh 

air, maka cukup melakukan lap badan. Suhu air tidak boleh terlalu panas karena akan membuat kulit 

gatal dan mudah terluka. Setelah selesai, lap lagi dengan handuk bersih, kering dan lembut yang 

mudah menyerap air. 

● Gunakan air dingin untuk mencuci luka, gunakan sabun netral jika diperlukan (seperti sabun gading) 

atau gunakan cairan infus Nacl untuk membersihkan luka, keringkan dengan kapas sebelum 

menggunakan obat. 

● Luka yang belum sembuh sepenuhnya harus dijaga sekering mungkin. Jika kotor dan basah, harus 

segera ganti obat untuk menghindari infeksi. 

● Perawatan luka harus dilakukan sesuai dengan saran dokter, jangan mengoles obat secara 

sembarangan agar luka tidak menjadi parah. Perawatan luka harus ditangani sesuai prinsip aseptik 

(bebas kuman) yang diajarkan dokter atau perawat. 

● Luka yang terinfeksi bakteri akan mengeluarkan bau, sering bernanah atau mengeluarkan cairan, 

atau menjadi merah, bengkak dan nyeri. Jika terjadi, segera cari perawatan medis. 

 

B. Perawatan parut luka 

Setelah luka sembuh, oleskan lotion netral yang tidak menyebabkan iritasi (jangan terlalu creamy) 

untuk menjaga kulit tetap halus. Lotion yang dioles jangan terlalu banyak, dengan prinsip menghindari 

kekeringan. Oles beberapa kali sehari sesuai kondisi kulit, jangan oleskan langsung pada luka. 

 

C. Pemijatan parut luka 

● Kulit yang terbakar parah mudah timbul hiperplasia dan kontraktur pada parut luka, sehingga perlu 

mengenakan pakaian tekanan. Pijat parut sesering mungkin agar bekas luka menjadi lembut dan 

rata. 

● Luka operasi pencangkokan kulit biasanya akan sembuh dua hingga tiga minggu kemudian. Saat ini 

sudah dapat memulai terapi pijat (di bawah bimbingan dokter atau terapis), menekan secara 

vertikal dengan telapak tangan atau ibu jari, tidak boleh menggosok atau gerakan yang 

menghasilkan gesekan. Epidermis baru relatif rapuh, maka pijatan harus lembut untuk menghindari 

cedera atau timbulnya lepuhan kulit. 

● Tidak perlu melepaskan perban atau plester saat memijat parut, juga tidak perlu melepaskan 



pakaian tekanan. Tetapi saat memijat parut tanpa perban atau pakaian tekanan, bisa melakukan 

pijatan dengan tambahan lotion. 

 

D. Perawatan parut luka bakar 

● Saat gatal, gunakan air dingin untuk membersihkan atau dinginkan dengan es. Usahakan kurangi 

rasa gatal dengan menepuk luka, hindari dengan cara menggaruk. 

● Untuk anak-anak, usahakan alihkan perhatian mereka dengan permainan atau memberinya 

pekerjaan sederhana agar dia melupakan rasa gatal pada luka. 

● Kuku harus sering digunting agar tidak terkena luka secara tidak sengaja. 

● Saat membersihkan kulit, oleskan sedikit lotion pelembab (hindari luka yang belum sembuh) agar  

tangan tidak menggaruk kulit yang kering dan gatal. 

● Di musim panas, usahakan tinggal di ruang ber-AC atau di ruang berventilasi baik. Pakai pakaian 

bahan katun atau bahan yang mudah menyerap keringat agar tidak menempel pada tubuh karena 

basah sehingga menimbulkan rasa gatal. 

● Hindari minum miras dan makanan pedas untuk mengurangi iritasi kulit yang menyebabkan gatal. 

 

E. Perawatan pelepuhan (blistering) 

● Ketika kulit melepuh, jangan dipecahkan sendiri. Anda dapat ke rumah sakit meminta bantuan staf 

medis untuk menangani luka untuk menghindari infeksi luka. 

 

F. Hindari sinar matahari langsung 

● Untuk mencegah warna kulit menjadi gelap, kenakan topi bertepi lebar, payung atau baju berlengan 

panjang serta oleskan tabir surya saat keluar rumah. 

 

 

 

Terima kasih kepada Dr. Yang Jui-yung dari Rumah Sakit Chang Gung,  

Linkou telah membantu menyunting artikel di atas 

 

 

 

  



2. Perawatan diet teman luka bakar 

Perubahan fisiologi teman luka bakar 

  Pada luka bakar, tidak hanya sakit secara fisik, tetapi juga banyak berpengaruh terhadap fisiologi tubuh: 

a. Metabolisme menjadi cepat 

Stres akibat luka bakar akan membuat metabolisme tubuh menjadi cepat, kebutuhan nutrisi juga 

bertambah, kekuatan kecepatan sebanding dengan luas luka bakar. Jika asupan gizi tidak memadai, 

maka tubuh akan mengambil jaringan tubuh yang lain yang akan menyebabkan penurunan berat 

badan drastis, sehingga kekebalan tubuh juga menurun yang akan menyebabkan infeksi dan berimbas 

pada penyembuhan luka menjadi lamban. 

b. Penurunan berat badan drastis 

Jika berat badan menurun 10% dibandingkan sebelum cedera, penyembuhan luka akan terhambat, 

dan kekebalan tubuh yang menurun meningkatkan risiko infeksi. Jika berat badan menurun lebih 30%, 

mudah menyebabkan kematian. 

c. Kebutuhan protein meningkat 

Penyembuhan luka dan produksi sel imun membutuhkan banyak protein. Luka yang terbuka juga akan 

menyebabkan hilangnya protein. Oleh sebab itu, kebutuhan akan protein meningkat lebih banyak dari 

biasanya. 

 

Singkatnya, teman luka bakar harus mengonsumsi makanan berprotein dan berkalori tinggi untuk 

meningkatkan penyembuhan luka, mempertahankan kekebalan tubuh dan mengurangi komplikasi infeksi. 

 

Makanan apa yang kaya protein? 

● Daging: daging babi, daging sapi, daging kambing, daging ayam, ikan, produk daging olahan (seperti 

abon dan daging kering). 

● Kacang-kacangan: kedelai, produk kedelai (seperti susu kedelai, tahu, tahu kering, ayam vegetarian, 

tepung kedelai, tempe, dll.). 

● Telur: telur ayam, telur bebek, dll. 

● Susu: susu bubuk, susu sapi, susu kambing, produk susu (seperti milkshake, es krim, dll.) 

 

Bagaimana cara menambah asupan kalori? 

● Perbanyak makan daging, kurangi minum sup (seperti sup ayam, sup ikan dan sup daging). 

● Tambahkan daging giling, telur, tahu atau susu berprotein tinggi ke dalam bubur atau mi. 

● Ganti sup biasa dengan sup kental. 

● Jika jumlah asupan tidak cukup, tambahkan minuman nutrisi yang disetujui. 

● Ganti buah dengan jus untuk mengurangi jumlah buah. 

 

Fungsi vitamin 

  Mendorong terbentuknya sel, mempercepat penyembuhan luka dan memperkuat penyerapan nutrisi. 

Sumber utama vitamin berasal dari buah dan sayuran yang segar. 

 

 



Prinsip diet 

● Jangan minum minuman beralkohol atau makanan yang mengandung rempah yang akan menghambat 

pengumpalan darah dan menyebabkan gatal. 

● Pigmentasi warna pada luka berhubungan dengan kedalaman dan keadaan fisiologi pasien, tidak ada 

hubungan dengan kecap, gula merah, coklat atau kopi. 

● Kafein dapat memengaruhi sirkulasi darah, hindari minum teh, kopi, cola dan coklat. 

● Pilih makanan yang lunak, kenyal, mudah dicerna dan tidak mengandung rempah. 

● Teman luka bakar cenderung kurang nafsu makan karena berkurangnya aktivitas dan rasa sakit, 

disarankan untuk makan sedikit sesering mungkin. 

● Suplemen gizi diutamakan makanan biasa, tidak diharuskan makan suplemen. 

● Jangan merokok agar tidak memengaruhi penyembuhan luka. 
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