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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teoritis 

1. Luka Kanker 

a. Definisi Luka Kanker 

Hoplamazin (2006), dalam Tanjung, (2007) menyebutkan 

definisi luka kanker sebagai kerusakan integritas kulit yang 

disebabkan infiltrasi sel kanker. Luka kanker merupakan luka kronik 

yang berhubungan dengan kanker stadium lanjut. 

Luka kanker merupakan infiltrasi sel tumor yang merusak 

lapisan epidermis dan dermis yang disebabkan oleh deposisi dan atau 

proliferasi sel ganas dengan bentuk menonjol atau tidak beraturan, 

biasanya seringkali muncul berupa benjolan yang keras, bentuknya 

menyerupai jamur, mudah terinfeksi, mudah berdarah, nyeri, 

mengeluarkan cairan yang berbau tidak sedap dan sulit sembuh 

(Gitaraja, 2004 dalam Astuti, 2013). 

b. Patofisiologi Luka Kanker 

Luka kanker berhubungan dengan infiltrasi dan poliferasi sel 

kanker menuju epidermis kulit. Tumor ini dapat tumbuh secara cepat 

lebih kurang 24 jam dengan bentuk seperti cauliflower (Naylor, 2002). 

Luka kanker dapat pula berkembang dari tumor local menuju 

epithelium (Kalinski, 2005). Selain itu, luka kanker dapat terjadi 

akibat metastase kanker (Sciech, 2002). 
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Sel kanker akan tumbuh terus menerus dan sulit untuk 

dikendalikan. Sel kanker dapat menyebar melalui aliran pembuluh 

darah dan permeabilitas kapiler akan terganggu sehingga sel kanker 

dapat berkembang pada jaringan kulit. Sel kanker tersebut akan terus 

menginfiltrasi jaringan kulit, menghambat dan merusak pembuluh 

darah kapiler yang mensuplai darah ke jaringan kulit. Akibatnya 

jaringan dan lapisan kulit akan mati (nekrosis) kemudian timbul luka 

kanker, infiltrasi sel kanker dapat dilihat pada gambar (Naylor, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaringan nekrosis merupakan media yang baik untuk 

pertumbuhan bakteri, baik bakteri aerob atau anaerob (Bale, S., 

Tebble, N., & Price, P., 2004). Cooper dan Grey (2005) menyebutkan 

bahwa proporsi bakteri anaerob yang relatif tinggi pada luka kanker. 
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Gambar 2.1 Patofisiologi Luka Kanker 
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Bakteri anaerob berkolonisasi pada luka kanker dan melepaskan 

volatile fatty acid sebagai sisa metabolik yang bertanggung jawab 

terhadap malodor dan pembentukan eksudat pada luka kanker 

(Kalinski, et al. 2005). Penekanan tumor pada saraf dan pembuluh 

darah dan kerusakan saraf yang biasanya menimbulkan nyeri dan jika 

tumor merusak pembuluh darah besar atau penurunan pada fungsi 

platelet akibat tumor dapat menimbulkan perdarahan pada luka 

(Naylor, 2002). 

c. Jenis-Jenis Kanker yang Timbul Luka  

1) Luka kanker Payudara 

Luka kanker payudara termasuk jenis luka kronik yang 

sukar sembuh. Penyebab dari luka kanker payudara yaitu adanya 

penurunan fibroblas, penurunan produksi kolagen, dan 

berkurangnya angiogenesis kapiler. Oleh karena itu luka kanker 

terus ada pada kondisi hipoksia panjang yang kemudian menjadi 

jaringan nekrotik (Astuti, 2013). 

Gejala dan tanda khas luka kanker payudara yang bisa 

diamati pada stadium lanjut yaitu perubahan bentuk dan ukuran 

payudara terjadi karena pembengkakan menyebabkan rasa 

panas, nyeri atau sangat gatal di daerah sekitar puting dan 

mengeluarkan cairan atau darah. Selain adanya benjolan dan 

perubahan puting, perubahan juga terjadi pada bagian kulit 

payudara. Perubahan pada kulit payudara diantaranya perubahan 
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warna kulit, berkerut dan iritasi seperti kulit jeruk (peau 

d’orange) (Astuti, 2013). 

2) Luka Kanker Kulit 

Luka kanker kulit adalah pertumbuhan sel kanker ganas 

pada kulit yang tidak terkendali. Sel-sel kanker pada kulit itu 

dapat menyebar ke organ lainnya seperti limfa, tulang, dan 

organ dalam lainnya dimana tempat dia berkembang. Kanker 

kulit adalah jenis kanker yang paling sering di derita (Damzaky, 

2013). 

Setiap orang beresiko menderita kanker kulit, tetapi pada 

kondisi tertentu, seseorang lebih beresiko menderita kanker kulit 

dibandingkan yang lainnya karena adanya faktor-faktor yang 

memicu (Ancorez, 2013). Faktor-faktor penyebabnya antara 

lain: 

a) Ada catatan kesehatan keluarga yang pernah menderita 

kanker kulit. 5% penderita Melanoma memiliki sejarah 

keluarga dengan kanker kulit jenis yang sama. 

b) Memiliki tipe kulit yang sensitif terhadap radiasi sinar 

ultraviolet, sehingga mudah merasa terbakar dan melepuh 

jika terkena sinar matahari. Semakin gelap warna kulit 

seseorang, bararti kadar pigmennya semakin tinggi. Ini 

meminimalisir resiko mengidap kanker kulit. 
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c) Mempunyai banyak tanda lahir atau biasa disebut tahi lalat 

di kulitnya. Jumlah tahi lalat ini dipengaruhi oleh faktor 

genetik dan radiasi sinar matahari. 

d) Terlalu banyak menghabiskan waktu di luar ruangan, 

tanpa menggunakan pelindung sinar matahari semasa 

hidupnya. 

Luka Kanker kulit muncul dengan tanda dan gejala yang 

bermacam-macam tergantung jenisnya (Ancorez, 2013). 

a) Melanoma  

Bercak melebar dengan warna lebih gelap dari 

sekitarnya, Tahi lalat yang berdarah atau berubah warna 

dan ukurannya, Bercak seperti bekas luka dengan 

pinggiran tidak rata, warnanya merah, putih, biru atau 

kehitaman, bercak di telapak dan punggung tangan, jari 

tangan atau kaki, atau membran mukosa di sekitar mulut, 

hidung, vagina dan anus. 

b) Basal Cell Carcinoma 

Benjolan bening dan mengkilat, luka berwarna 

coklat atau seperti daging yang bentuknya rata. 

c) Squamous Cell Carcinoma 

Bercak kemerahan yang terasa lembut jika diraba, 

Luka kering yang bersisik atau berkerak dan bentuknya 

rata. 
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3) Luka Kanker Mulut 

Luka kanker mulut yang menyerang pada bagian-bagian 

mulut. Kanker ini bisa tumbuh di gusi, bibir, dinding mulut, 

lidah, langit-langit mulut atau dasar mulut. Diarea bibir akan 

terlihat seperti sariawan yang besar. Bibir akan berlubang dan 

kian lama akan bertambah besar (Magdalena, 2014). 

Timbulnya kanker mulut disebabkan pertumbuhan sel-sel 

yang tidak terkontrol dan membuat gangguan pada jaringan 

sekitarnya. Namun, itu tidak terjadi pada sel penyebab kanker 

mulut. Mereka terus bermutasi, menyebar, dan menyerang 

organ-organ sekitar sehingga menyebabkan kondisi abnormal 

dalam mulut. Penyebab timbulnya luka kanker mulut tersebut 

bisa disebabkan karena konsumsi alkohol, konsumsi tembakau 

baik dengan merokok atau menginang, dan karena faktor 

keturunan (Magdalena, 2014). 

Gejala luka kanker pada mulut dapat terlihat dari sejumlah 

ketidak normalan yang terjadi pada mulut. Seperti 

pembengkakan pada mulut, perdarahan yang tidak jelas 

sebabnya, timbulnya rasa nyeri di bagian yang ditumbuhi sel 

kanker, mengalami kesulitan untuk mengunyah, menelan, dan 

bahkan berbicara (Magdalena, 2014). 
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d. Gejala Luka Kanker  

Gejala yang sering ditemukan pada luka kanker adalah malodor, 

eksudat, nyeri, dan perdarahan. (Tanjung, 2007). 

1) Malodor  

a) Definisi Malodor 

Malodor merupakan sensasi yang dirasakan reseptor 

olfactory yang terletak di belakang hidung (Toller, V., 

1994, dalam Kelly, 2001). Malodor pada luka kanker 

merupakan sumber bau yang menyengat bagi pasien, 

keluarga, maupun petugas kesehatan (Kalinski, 2005). 

b) Mekanisme dan Penyebab Malodor pada Luka Kanker 

Penyebab malodor sebenarnya belum diketahui, 

namun beberapa hal yang berkontribusi terhadap malodor 

sudah menjadi postulat yaitu terjadinya infeksi, kolonisasi 

bakteri anaerob, degradasi atau nekrosis jaringan (Bale et 

al., 2004, dalam Cooper et al, 2005). Mekanisme 

penyebab malodor pada luka kanker yaitu jaringan yang 

mudah rapuh sehingga jaringan mudah berdarah, 

menghasilkan sejumlah besar eksudat dan menimbulkan 

bau yang khas pada luka. Bakteri yang menyebabkan 

malodor pada luka merupakan bakteri aerob maupun 

anaerob. Pseudomonas dan klebsiella merupakan bakteri 
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aerob yang menghasilkan malodor pada luka yang terjadi 

secara persisten dan konstan (Bale et al, 2004).  

Bakteri anaerob yang berhubungan dengan malodor 

yaitu: Bacteroides spp, Prevotella spp, Fusobacterium 

nucleatum, Clostridium perfringens, dan Anaerobic cocci 

(Moody, 1998; Thomas et al, 1998, dalam Draper, 2005). 

Bowler et al (1999), dalam Cooper et al, (2005) 

menyebutkan proporsi bakteri anaerob relatif meningkat 

pada luka. Volatille fatty acid sebagai hasil akhir 

metabolisme dari kolonisasi bakteri anaerob merupakan 

hal yang menimbulkan malodor pada luka kanker (Moody 

1998, dalam Kalinski, et al 2005). 

c) Penanganan Malodor pada Luka Kanker 

Penggunaan balutan pengontrol bau yang 

mengandung charcoal dapat membantu menurunkan 

malodor, seperti Actisorb silver 220, CarboFlex, Lyofoam 

C (Thomas et al, 1998, White et al, 2001 dalam Tanjung, 

2007). Terapi antibiotik juga efektif untuk membunuh 

bakteri yang menghasilkan malodor (Naylor, 2003). 

Luka kanker direkomendasikan untuk dicuci 

menggunakan irigasi lembut dengan NaCl 0,9% atau air 

yang hangat. Irigasi dingin dengan tekanan tinggi 

dihindari karena dapat menyebabkan nyeri atau 
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ketidaknyamanan bagi pasien (Gould, 1998, dalam 

Naylor, 2002). 

d) Cara Mengukur Malodor pada Luka Kanker 

Setelah balutan dibuka, tingkat malodor diukur 

menggunakan skor odor dari skala analog visual. Skor 

odor digunakan untuk mengukur tingkat malodor dari skor 

0-10 dan diberi kategori 0 = tidak berbau, 1-4 = sedikit 

bau (bau lembab), 5-8 = Bau sedang (bau darah), 9-10 = 

sangat bau (bau busuk/menyengat) (Kalinski, 2005). 

2) Eksudat  

a) Definisi Eksudat  

Eksudat adalah setiap cairan yang merupakan filter 

dari system peredaran darah pada daerah peradangan. 

Komposisinya bervariasi, tetapi umumnya terdiri dari air 

dan zat-zat yang terlarut pada cairan sirkulasi utama 

seperti darah. Dalam hal ini, darah akan berisi beberapa 

protein plasma, sel darah putih, trombosit dan sel darah 

merah (apabila terjadi kasus kerusakan vascular lokal) 

(Crisp & Taylor, 2001). 

b) Mekanisme dan Penyebab Eksudat pada Luka Kanker 

Luka kanker juga mengeluarkan eksudat yang 

berlebihan dan tidak terkontrol. Peningkatan permeabilitas 

pembuluh darah dan sekresi faktor permeabilitas vaskular 
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oleh sel tumor merupakan penyebab pengeluaran eksudat 

yang berlebihan. Produksi eksudat juga akan meningkat 

ketika terjadi infeksi dan rusaknya jaringan karena 

protease bakteri (Naylor, 2002).  

Pada luka kronik juga terjadi fase inflamasi yang 

memanjang (Moore, 1999, dalam Vowden & Vowden, 

2003), yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan 

permeabilitas pembuluh darah. Hal ini akan menimbulkan 

produksi cairan luka dan eksudat meningkat (Vowden et 

al.,2003). Histamin dan serotonin dilepaskan dari sel yang 

rusak, bertanggung jawab terhadap peningkatan 

permeabilitas kapiler, menimbulkan pelepasan plasma 

menuju jaringan. 

c) Penanganan Eksudat pada Luka Kanker 

Memilih balutan yang dapat mengabsorbsi eksudat 

sangat dianjurkan namun kelembaban area luka tetap 

dipertahankan (Naylor, 2002). Jika eksudat sedikit maka 

balutan daya serap rendah dapat digunakan, misalnya 

hydrocolloid dan semipermeable. Jika eksudat berlebihan 

maka balutan daya serap sedang-tinggi yang digunakan, 

seperti alginate, foam dressing, Tielle plus dan Versiva 

(Naylor, 2002). 
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d) Cara Mengukur Eksudat pada Luka Kanker 

Mengukur eksudat dapat dilakukan dengan cara 

menimbang kassa yang digunakan untuk perwatan luka. 

Kassa ditimbang dua kali, yaitu pada saat sebelum dan 

setelah dilakukan perawatan luka. Eksudat dapat diukur 

melalui perbedaan berat kassa antara sebelum dan setelah 

digunakan pada perawatan luka (Tanjung, 2007). 

3) Pain/Nyeri  

a) Definisi Nyeri  

Nyeri adalah sebagai suatu keadaan yang 

mempengaruhi seseorang dan ekstensinya diketahui bila 

seseorang pernah mengalaminya (Tamsuri, 2007 dalam 

Farida, 2010). Menurut International Association for 

Study of Pain (IASP), nyeri adalah pengalaman perasaan 

emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya 

kerusakan aktual maupun potensial, atau menggambarkan 

kondisi terjadinya kerusakan (Farida, 2010). 

Menurut Engel (1970) menyatakan nyeri sebagai 

suatu dasar sensasi ketidak nyamanan yang berhubungan 

dengan tubuh dimanifestasikan sebagai penderitaan yang 

diakibatkan oleh persepsi jiwa yang nyata, ancaman atau 

fantasi luka. (Farida, 2010). 
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b) Mekanisme dan Penyebab Nyeri pada Luka Kanker 

Beberapa mekanisme yang dapat menyebabkan 

nyeri pada luka kanker yaitu penekanan tumor pada saraf 

dan pembuluh darah dan kerusakan saraf yang biasanya 

menimbulkan nyeri (Naylor, 2002). Saat otak 

mempresepsikan nyeri, pelepasan neuromodulator oleh 

tubuh terhambat. Sehingga menimbulkan nyeri (Husain, 

2013). Jika luka kanker mengenai dermis pasien akan 

merasakan superficial stinging. Nyeri juga dapat terjadi 

pada saat melakukan prosedur pencucian luka atau 

pengangkatan balutan yang lengket pada dasar luka 

(Jones, 1998, dalam Naylor, 2002). 

c) Penanganan Nyeri pada Luka Kanker 

Pemberian analgesik biasanya dilakukan untuk 

mengontrol nyeri. Sangat penting untuk mencegah nyeri 

melalui penggunaan balutan yang tidak lengket dan 

mempertahankan lingkungan yang lembab. Pemberian 

analgesik diperlukan sebelum penggantian balutan 

(Naylor, 2002). Pemberian analgesik opioid topikal, 

misalnya diamorphine dan morphin merupakan alternatif 

tindakan yang diberikan jika analgesik konvensional tidak 

berespon. 
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d) Cara Mengukur Nyeri pada Luka Kanker 

Tingkat nyeri diukur pada saat pemberian Jelly 

gamat menggunakan Pain Scale dengan VAS dari skala 

NRS (Numeric Rating Sacle) 0-10 dan diberi kategori 0 = 

tidak nyeri, skala 1-3 = nyeri ringan, yang bisa di tahan, 

skala 4-6 = nyeri sedang, skala 7-10 = nyeri hebat/sangat 

nyeri, nyeri yang tidak bisa ditahan oleh pasien 

(McCaffery, 1999). 

4) Bleeding/Perdarahan  

a) Definisi Perdarahan pada Luka Kanker 

Luka kanker biasanya rapuh sehingga mudah berdarah 

terutama bila terjadi trauma saat penggantian balutan 

(Hallet, 1995; Jones et al, 1998, dalam Naylor, 2002). 

b) Mekanisme dan Penyebab Perdarahan pada Luka Kanker 

Pada stadium lanjut, Sel kanker menyebar pada kulit 

bagian atas yang berkembang menjadi suatu massa 

berbentuk jamur dari jaringan yang sangat rapuh. Jaringan 

yang rapuh tersebut dengan mudah mengakibatkan 

perdarahan. Perdarahan spontan juga bisa terjadi jika 

tumor merusak pembuluh darah besar (Morison, 2004 

dalam Puspita, 2011). 
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c) Penanganan Perdarahan pada Luka Kanker 

Risiko perdarahan pada luka kanker dapat 

diturunkan dengan menggunakan balutan yang tidak 

lengket dan dapat mempertahankan kelembaban pada 

luka. Pemberian inhibitor fibrinolitik (tranexamic) juga 

bermanfaat menghentikan perdarahan (Tanjung, 2007). 

d) Cara Mengukur Perdarahan pada Luka Kanker 

Perdarahan diukur dengan melihat luka pada 

responden. Mengukur perdarahan dengan skor 0-3 dan di 

beri kategori: 0 = tidak ada perdarahan/kering, 1 = 

perdarahan lokal/Superfisial, 2 = perdarahan dalam 

membutuhkan penekanan > 10 detik, 3 = perdarahan hebat 

(luas/besar dan dalam) (Kalinski, 2005). 

2. Fase-Fase Penyembuhan Luka Secara Fisiologis 

a. Fase Penyembuhan Luka Menurut Potter & Perry (2006). 

1) Fase Inflamasi 

Respon vascular dan selular terjadi ketika jaringan 

terpotong atau mengalami cedera. Vasokontriksi pembuluh 

darah terjadi dan  bekuan fibrinoplatelet terbentuk dalam upaya 

untuk mengontrol pendarahan. Reaksi ini berlangsung dari 5-10 

menit dan diikuti oleh vasodilatasi venula. Mikrosirkulasi 

kehilangan kemampuan vasokontriksinya karena norepinefrin 
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dirusak oleh enzim intraseluler juga histamine dilepaskan yang 

meningkatkan permeabilitas kapiler. 

Ketika mikrosirkulasi mengalami kerusakan, elemen darah 

seperti antibodi, plasma protein, elektrolit, komplemen, dan air 

menembus spasium vascular selama 2-3 hari yang menyebabkan 

edema, teraba hangat, kemerahan, dan nyeri. Netrofil adalah 

leukosit pertama yang bergerak ke dalam jaringan yang rusak. 

Monosit yang berubah menjadi makrofag menelan debris dan 

memindahkan area tersebut. Antigen-antibody juga timbul. Sel-

sel basal pada pinggir luka mengalami mitosis dan 

menghasilkan sel-sel anak yang bermigrasi. 

Dengan aktivitas ini, enzim proteolitik disekresikan dan 

menghancurkan bagian dasar bekuan darah. Celah antara kedua 

sisi luka secara progresif terisi dan sisinya pada akhirnya saling 

bertemu dalam 24-48 jam. (Kozier, 1995 dalam Potter & Perry, 

2001). 

Pada luka kronik (luka kanker) juga terjadi fase inflamasi 

yang memanjang (Moore, 1999, dalam Vowden & Vowden, 

2003), yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan 

permeabilitas pembuluh darah. Hal ini akan menimbulkan 

produksi cairan luka dan eksudat meningkat (Vowden et 

al.,2003). Histamin dan serotonin dilepaskan dari sel yang rusak 
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terhadap peningkatan permeabilitas kapiler, menimbulkan 

pelepasan plasma menuju jaringan. 

2) Fase Proliferasi 

Fibroblast memperbanyak diri dan membentuk jaring-

jaring untuk sel-sel yang bermigrasi. Sel-sel epitel membentuk 

kuncup pada pinggir luka. Kuncup ini berkembang menjadi 

kapiler yang merupakan sumber nutrisi bagi jaringan granulasi 

yang baru. 

Kolagen adalah komponen utama dari jaringan ikat yang 

digantikan. Fibroblast melakukan sintesis kolagen dan 

mukopolisakarida. Dalam periode 2-4 minggu, rantai asam 

amino membentuk serat-serat dengan panjang dan diameter 

yang meningkat, serat-serat ini menjadi kumpulan bundel 

dengan pola yang tersusun baik. Sintesis kolagen menyebabkan 

kapiler menurun jumlahnya. Setelah itu, sintesis kolagen 

menurun dalam upaya untuk menyeimbangkan jumlah kolagen 

yang rusak. 

Setelah 2 minggu, luka hanya memiliki 3% sampai 5% 

dari kekuatan kulit aslinya. Sampai akhir bulan, hanya 35% 

sampai 59% kekuatan luka tercapai. Tidak akan lebih dari 70% 

sampai 80% kekuatan dicapai kembali. (Kozier, 1995 dalam  

Potter & Perry, 2001). 
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Dalam luka kanker terjadi pada tahap proliferasi yang 

memanjang dimana akan terjadi penurunan fibroblast, 

penurunan produksi kolagen dan berkurangnya angiogenesis 

kapiler. Oleh karena itu luka kanker terus ada pada kondisi 

hipoksia panjang yang kemudian menjadi nekrotik (Pudner, 

1998). 

3) Fase Maturasi 

Sekitar 3 minggu setelah cedera, fibroblast mulai 

meninggalkan luka. Jaringan parut tampak besar, sampai fibrin 

kolagen menyusun kedalam posisi yang lebih padat. Maturasi 

jaringan seperti ini terus berlanjut dan mencapai kekuatan 

maksimum 10 atau 12 minggu tetapi tidak pernah mencapai 

kekuatan asalnya dari jaringan sebelum luka (Kozier, 1995 

dalam Potter & Perry, 2001). 

b. Fase Penyembuhan Luka Kronis 

Fase luka kronis sama dengan fase penyembuhan luka secara 

umum, namun pada luka kronis ditandai dengan tergantungnya 

pasokan oksigen, tergantungnya pengiriman nutrisi, pengeluaran 

protease dan regulasi protein yang abnormal, fase poliferasi yang 

terlalu dini, fase inflamasi yang sangat lama dan 80% kasus luka 

kronis menunjukan perkembangan bakteri (Agale, 2013). 
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3. Jelly Gamat  

a. Definisi Jelly Gamat  

Jelly gamat merupakan obat alami yang berkhasiat tinggi untuk 

berbagai pengobatan penyakit, bahan dasar dari jelly gamat adalah 

gamat dari jenis Golden Sea Cucumber (Golden Stichopus 

Variegatus). Gamat adalah istilah yang diberikan untuk hewan 

invertebrata timun laut (holothuroidea) yang dapat dimakan. Gamat 

tersebar luas, mulai dari zona pasang surut sampai laut dalam, 

terutama di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat (Nuraini, 

2013). 

b. Kandungan Jelly Gamat (Golden Stichopus Variegatus) 

Kandungan yang terdapat pada jelly gamat (Golden Stichopus 

Variegatus) adalah protein 86,8%, kolagen 80%, mineral, potassium, 

fosfor, kromium, magnesium, kalsium, besi, sodium, 

mukopolisakarida, glukosaminoglykan (GAGs), glucosamine dan 

chondroitin, saponin, omega 3, 6 dan 9, vitamin B1, B2 dan B3, 

vitamin C, lektin, antiseptik alamiah, gamapeptida, asam amino: 

Terdapat 18 macam asam amino, termasuk 9 macam asam amino 

esensial, kandungan asam aminonya lebih tinggi dari asam amino 

yang terdapat pada ikan laut, ayam dan telur (Nuraini, 2013). 

Selain itu jelly gamat bersifat hiperosmotik sama halnya seperti 

madu, pada luka mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan 
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membantu debridemen luka (Cooper dan Molan, 1999; Edward, 2000; 

Morgan, 2000, dalam Naylor 2002). 

c. Kandungan Jelly Gamat (Golden Stichopus Variegatus) yang 

Berperan Terhadap: 

1) Malodor  

Dalam kandungan jelly gamat terdapat anti septik alamiah 

yaitu zat untuk mencegah bakteri, jamur, infeksi. Ada juga 

senyawa lektin yang memiliki aktivitas anti kanker, bersama 

asam amino trypsin, lektin tersebut meningkatkan aktivitas 

aglutinasi, yaitu aktivitas darah dalam proses pembentukan 

antibodi dari serangan bakteri/mikroorganisme yang 

menginfeksi pada darah. Sehingga ketiga kandungan tersebut 

bisa jadi menurunkan produksi malodor (Aryanto, 2013). 

2) Eksudat 

Penurunan jumlah eksudat pada jelly gamat di sebabkan 

sedian gamat dalam bentuk gel, kandungan air yang cukup 

banyak pada sediaan gel memungkinkan suasana sekitar luka 

menjadi lembab. Sel-sel epitel memerlukan suasana yang 

lembab untuk migrasi dari tepian luka sehingga memungkinkan 

terjadinya reepitelisasi atau penutupan luka. Sedangkan pada 

suasana kering sel-sel epitel mencari suasana lembab dengan 

menggali dasar luka sehingga menyebabkan kerusakan sel/luka 

menjadi buruk (Hartono, 2013). 
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Kerusakan sel dan pelepasan mediator kimia sehingga 

terjadi peningkatan sel radang yang menyebabkan terbentuknya 

eksudat. Selain kandungan air dalam jelly, gamat juga memilki 

kandungan yang berisikan antara lain: anti-inflamasi, kolagen 

dan vitamin C, fungsi vitamin C adalah untuk aktivasi leukosit 

dan makrofag pada luka sehingga sel-sel debris dapat di lisis, 

selain itu vitamin C dapat meningkatkan sintesis kolagen 

sehingga terbentuk matrik intraseluler pada jaringan termasuk 

pembuluh darah sehingga terbentuk jaringan granulasi pada 

jaringan dan pembuluh darah, dengan demikian eksudat menjadi 

minimal (Hartono, 2013). 

3) Pain/Nyeri 

Kandungan glucosamine, chondroitin, mukopolisakarida 

gamapeptida, dan glukosaminoglykan (GAGs) dalam jelly gamat 

selain mencegah inflamasi dan mempercepat penyembuhan 

luka, juga dapat menghambat rasa sakit/nyeri sehingga nyeri 

berkurang (Aryanto, 2013). 

4) Bleeding/Perdarahan 

Pada kasus luka kanker pasien membutuhkan 

penyembuhan luka. Sedangkan sintesa albumin dalam tubuh 

tidak mampu menopang proses penyembuhan luka secara cepat 

sehingga diperlukan suplai protein dari luar tubuh (Nuri, 2014). 

Jelly gamat mengandung 86,6% protein dapat membantu 
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menyuplai protein dari luar (tubuh) untuk proses penyembuhan 

luka (Nuri, 2014). Sekitar 80% dari protein-protein itu berupa 

kolagen yang berperan sebagai pengikat jaringan dalam 

pertumbuhan kulit beserta omega 3 dan mukopolisakarida dapat 

membantu menyembuhkan luka menjadi cepat kering dan 

menutup (Muzayana, 2014). 

 

B. Kerangka Teori 

Mekanisme penyebab malodor pada luka kanker yaitu terjadinya 

kolonisasi bakteri anaerob, infeksi, jaringan nekrosis (Bale et al., 2004 

dalam Copper et al., 2005). Peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan 

sekresi faktor permeabilitas vaskular oleh sel tumor merupakan penyebab 

pengeluaran eksudat yang berlebihan. Pada luka kronik juga terjadi fase 

inflamasi yang memanjang, yang menyebabkan vasodilatasi dan produksi 

eksudat juga akan meningkat ketika terjadi infeksi dan rusaknya jaringan 

karena protease bakteri (Naylor, 2002 dan Vowden & Vowden, 2003). 

Penekanan tumor pada saraf dan pembuluh darah dan kerusakan saraf 

yang biasanya menimbulkan nyeri (Naylor, 2002). Sel kanker yang 

menyebar pada kulit bagian atas berkembang menjadi suatu massa yang 

berbentuk jamur dari jaringan yang sangat rapuh. Jaringan yang rapuh 

tersebut dengan mudah mengakibatkan perdarahan. Perdarahan spontan juga 

bisa terjadi jika tumor merusak pembuluh darah besar (Morison, 2004 dalam 

Puspita, 2011). 
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Dalam kandungan jelly gamat terdapat antiseptik alamiah yaitu zat 

untuk mencegah bakteri, jamur, infeksi. Ada juga senyawa lektin yang 

memiliki aktivitas anti kanker, bersama asam amino trypsin, lektin tersebut 

meningkatkan aktivitas aglutinasi, yaitu aktivitas darah dalam proses 

pembentukan antibodi dari serangan bakteri/mikroorganisme yang 

menginfeksi pada darah. Sehingga ketiga kandungan tersebut bisa jadi 

menurunkan produksi malodor (Aryanto, 2013). 

Penurunan jumlah eksudat pada gamat jelly di sebabkan sedian gamat 

dalam bentuk gel, kandungan air yang cukup banyak pada sediaan gel 

memungkinkan suasana sekitar luka menjadi lembab. Sel-sel epitel 

memerlukan suasana yang lembab untuk migrasi dari tepian luka sehingga 

memungkinkan terjadinya reepitelisasi atau penutupan luka. Pada gamat 

juga memilki kandungan yang berisikan antara lain: anti-inflamasi, kolagen 

dan vitamin C, fungsi vitamin C adalah untuk aktivasi leukosit dan 

makrofag pada luka sehingga sel-sel debris dapat di lisis, selain itu vitamin 

C dapat meningkatkan sintesis kolagen sehingga terbentuk matrik 

intraseluler pada jaringan termasuk pembuluh darah sehingga terbentuk 

jaringan granulasi pada jaringan dan pembuluh darah, dengan demikian 

eksudat menjadi minimal (Hartono, 2013). 

Kandungan glucosamine, chondroitin, mukopolisakarida 

gamapeptida, dan glukosaminoglykan (GAGs) dalam jelly gamat selain 

mencegah inflamasi dan mempercepat penyembuhan luka, juga dapat 

menghambat rasa sakit/nyeri sehingga nyeri berkurang. (Aryanto, 2013). 
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Sekitar 80% dari protein-protein itu berupa kolagen yang berperan sebagai 

pengikat jaringan dalam pertumbuhan kulit beserta omega 3 dan 

mukopolisakarida dapat membantu menyembuhkan luka menjadi cepat 

kering dan menutup (Muzayana, 2014).Selain itu jelly gamat bersifat 

hiperosmotik sama halnya seperti madu, pada luka mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri dan membantu debridemen luka (Cooper dan Molan, 

1999; Edward, 2000; Morgan, 2000, dalam Naylor 2002). 

Sehingga pada kerangka teori menurut (Bale et al., 2004 dalam 

Copper et al., 2005), (Naylor, 2002), (Vowden & Vowden, 2003), (Morison, 

2004 dalam Puspita, 2011), (Aryanto, 2013), (Muzayana, 2014). 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep 
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D. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemberian jelly gamat (Golden Stichopus Variegatus) dalam perawatan 

luka dapat menurukan malodor pada luka kanker. 

2. Pemberian jelly gamat (Golden Stichopus Variegatus) dalam perawatan 

luka dapat menurukan jumlah eksudat pada luka kanker. 

3. Pemberian jelly gamat (Golden Stichopus Variegatus) dalam perawatan 

luka dapat menurukan skala nyeri pada luka kanker. 

4. Pemberian jelly gamat (Golden Stichopus Variegatus) dalam perawatan 

luka dapat menurukan perdarahan pada luka kanker. 
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