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Anatomi & Fisiologi sistem integumen
Lapisan epidermis

A.  Stratum corneum

B.  Stratum lucidum

C.  Stratum granulosum

D.  Stratum Spinosum

E.  Stratum germinativum

Lapisan Dermis

Terdiri atas Fibrosit yang membentuk

jaringan kolagen & elastin,

Saraf tepi dan sirkulasi darah perifer

Lapisan subkutan

Terdiri atas lapisan adiposa/ lemak, dan

pembuluh darah arteri & vena



Fungsi Kulit
Epidermis : 

Berfungsi sebagai pelindung dari gangguan mekanis, zat

kimiawi, mikroba dan air

Dermis :

Berfungsi dalam regulasi temperatur dan sensitifitas kulit

( saraf ) dan perlindungan dari gangguan mekanis

Subkutan :

Berfungsi dalam penyimpanan energi, ,metabolisme

vit D, sensasi nyeri, sentuhan, suhu, menjaga temperatur

r



Luka
Adalah : Terputusnya/ sobeknya jaringan
karena gangguan fisik,mekanik,suhu yang 
timbul karena adanya penyaki medik atau
gangguan fisiologi

Ulkus adalah : luka kronik, luka yang 
tidak sembuh, dan sering akibat dari
infeksi atau penurunan aliran darah



Jenis luka berdasarkan
proses penyembuhan

Primary Intention:

- Luka bersih,

- penutupan luka mudah
dilakukan

Secondary Intention:

- Kehilangan jaringan kulit yang 
luas

- Luka infeksi atau
terkontaminasi

Tertiary Intention:

- Penundaan penutupan karena
infeksi atau gangguan
hemostasis



Jenis-Jenis Luka



Pengkajian Dasar Luka

Infeksi

Epitelisasi Granulasi

SloughNecrotic



Proses penyembuhan luka

1. Proses Inflamasi /Fase defensif

~ Berlangsung 4 – 6 hari

~ Aktivasi faktor pembekuan,  pembentukan fibrin 

& agregasi platelet

2. Fase proliferasi

Pembentukan jaringan baru melalui proses     

granulasi & epitelisasi

3. Fase maturasi / remodeling

~ Proses pembentukan kemabali melalui penutupan

luka

~ Proses dapat berlangsung selama 1 tahun





Penyembuhan Luka

Pengenalan fase-fase penyembuhan luka akan membantu implementasi rencana dan 

evaluasi manajemen luka, termasuk pemilihan dressing yang tepat.

Mengapa penting untuk memahami bagaimana luka sembuh? 



Fase Penyembuhan Luka 



Fase Penyembuhan Luka 



Faktor yang menghambat penyembuhan
luka

1. Faktor sistemik :

Umur,genetik,nutrisi,defisiensi protein,     

vitamin, diabetes, steroid

2. Faktor lokal :

Ukuran luka ,kedalaman luka,lokasi

luka, lokal infeksi, pengobatan



Jenis Infeksi Daerah
Operasi :

1. Infeksi luka
operasi superfisial

2.Infeksi luka
operasi profunda
/deep insicional

3.Infeksi  luka
operasi organ
/rongga



Infeksi luka operasi superfisial

Kriteria :

1.Terjadi dalam waktu 30 hari paska operasi atau 1 tahun untuk implant

2.Meliputi jaringan kulit epidermis,dermis dan subkutan

3.Ditemukan salah satu tanda dibawah ini :

A. Pus keluar dari luka operasi

B. Positif ditemukan pada hasil kultur pus/jaringan luka

C. Adanya salah satu tanda : panas didaerah sekitar luka, 

nyeri lokasi,kecuali hasil biakan negatif

D. Dinyatakan sebagi ILO oleh dokter bedahnya



Infeksi luka operasi dalam
( profunda )

Kriteria :

1. Terjadi dalam waktu 30 hari setelah operasi atau 1 tahun bila implant

2. Meliputi jaringan dalam : otot, fasia

3. Ditemukan salah satu tanda :

A. Pus keluar dari luka operasi

B. Demam > 38 derajat Celsius, nyeri lokal, 

kecuali bila hasil biakan negatif

C. Adanya abses dalam hasil pemeriksaan

histopatologi

D. Dinyatakan sebagai ILO oleh dokter bedahnya



Infeksi luka operasi organ/ rongga
Kriteria :
1. Terjadi dalam waktu 30 hari paska bedah atau 1 tahun bila implant

2. Terjadi pada organ tubuh

3. Ditemukan sedikitnya salah satu tanda :

A.  Pus keluar dari drain  yang berasal dari organ

B.  Hasil biakan cairan/pus positif

C.  Ditemukan abses pada pemeriksaan langsung atau

pemeriksaan histopatologi

D. Dokter bedahnya menyatakan sebagai ILO organ



Manajemen penyembuhan luka

1. Pertahankan proses hemostasis

2. Jaga kebersihan luka :

~  Cara kimia

~  Cara mekanis

~  Cara pembedahan

3. Mengurangi area luka yang mati

4. Drainage

5. Perekatan luka

6. Penggunaan dressing

7. Pertahankan kelembaban luka



GAGAL PENYEMBUHAN LUKA

• Pasien

– Penyakit (DM, jantung, 

ginjal,dll)

– Anemia

– Buruknya status nutrisi

– Hypoalbumin

– Obat-obatan

– Infeksi/Sepsis

– Usia

– Perokok

– Stress



Tujuan penggunaan dressing

Menutup & melindung luka dari trauma & kontaminasi

Menyerap cairan

Membalut & mengimobilisasi daerah/ area insisi

Membantu proses hemostasis, mengurangi edema melalui proses 
penekanan

Mengurangi nyeri & memberikan kenyaman pada pasien.



Ketentuan pemilihan jenis dressing
1. Jenis luka

2. Proses penyembuhan luka : primary, Secondary atau Tertiary intention

3. Jumlah cairan eksudat

4. Lokasi luka



Klasifikasi dressing untuk luka post operasi

Gauze ( Kassa )

Transparent Adhesive 
Film 

Kombinasi



Rekomendasi CDC : Penyembuhan luka post 
operasi tertutup ( primary intention )

Gunakan dressing steril untuk menutup luka selama 24 – 48 
jam post operasi.

Gunakan tekhnik steril dalam penggantian dressing.

Tidak ada rekomendasi diteruskan penggunaan dressing 
setalah 24 – 48 jam, dan tidak ada rekomendasi batasan
waktu kapan luka boleh terkena air ( mandi ) pada luka yang 
tidak tertutup.



Dressing yang dianjurkan

Dressing dengan daya serap/ absorpsi minimal

Mencegah luka terkontaminasi dari luar

Mencegah terjadinya trauma saat dressing 
dibuka/diganti



Gauze Dressings 
( Kain Kassa )

Bahan :

Katun atau sintetis

Berupa anyaman atau bukan anyaman

Berupa bantalan , lembaran atau gulungan

Sifat:

Berbagai bentuk

Menyerap

Permiabel

Kegunaan :

Untuk insisi tertutup

“Basah ke kering” 

Bahan penutup diatas luka



Dressing transparan
Kriteria

1. Tipis dan transparan

2. Terbuat dari bahan yang dapat dilalui oleh
oksigen dan uap air, bukan air atau
bakteri.(mis; poliuretan)

3. Daya rekat kuat, hipoalergi dan tahan air ( mis : 
akrilat)

4. Bantalan dapat menyerap darah & eksudat, 
tetapi tidak lengket ( Mis : polietilen)

5. Kertas penutup harus kuat agar tidak mudah
sobek/bocor



Keuntungan penggunaan dressing 
Transparan

Mengurangi nyeri, meningkatkan
kenyamanan

Mempercepat penyembuhan luka

Menghemat waktu & b



Yang harus diperhatikan dalam perawatan luka
dengan dressing

Cuci tangan Gunakan antiseptik sebelum dan sesudah
mengganti dressing.

Pilihlah antiseptik dengan bahan aktif chlorhexidine 2 %, 
dengan bahan dasar alkohol, serta mengandung
pelembab.

( Rekomendasi AORN ) .



Kesimpulan

Prinsip dalam perawatan luka post  operasi :

Kaji keadaan luka

Seleksi jenis dressing yang diperlukan

Seleksi jenis perekat & care penggunaan perekat

Beri edukasi/ pendidikan bagi pasien

Bila berongga ……….ISI
Bila basah …………...SERAP
Bila kering …………..LEMBABKAN
Bila ‘kotor’ ………….BERSIHKAN



Terima Kasih


