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I. Pendahuluan 

     Skin grafting adalah tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan 

kulit dari satu tempat ke tempat lain. Kulit yang dicangkokkan (skin graft) 

terpisah sepenuhnya dari vaskularisasi asalnya sehingga dibutuhkan 

neovaskularisasi bagi keberlangsungan hidup. Skin graft pertama kali digunakan 

sekitar 3000 tahun lalu di India. Skin graft pada masa tersebut digunakan untuk 

merekonstruksi hidung kriminal yang diamputasi sebagai hukuman.
 1,2,3

 

     Penggunaan skin graft sebagai teknik rekonstruksi semakin berkurang seiring 

dengan semakin berkembangnya teknik flap. Skin graft memiliki kekurangan 

yaitu menyebabkan pembentukan luka baru di daerah donor. Inervasi pada graft 

juga tidak dapat terbentuk sempurna sehingga tidak dapat memberikan sensasi 

seperti semula. Meskipun demikian, graft memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan teknik flap, yaitu cara yang lebih sederhana dan 

variabilitas ukuran dan bentuk yang lebih luas sehingga dapat menutup defek 

kulit dengan ukuran dan bentuk yang beragam. Pilihan daerah kulit donor pada 

teknik graft juga lebih bervariasi sehingga dapat disesuaikan dengan warna kulit 

resipien.
1,2,3

 

     Penggunaan graft saat ini paling sering untuk rekonstruksi setelah eksisi 

neoplasma kulit. Graft juga sering digunakan untuk menutupi ulkus kronis, 

mengganti kehilangan jaringan pada luka bakar berat, dan restorasi folikel pada 

pasien alopesia. Sari kepustakaan ini akan membahas mengenai fisiologi skin 

graft, jenis skin graft dan dasar pemilihannya, evaluasi preoperasi, teknik skin 

grafting, serta perawatan paska operasi.
1,2,3

 

 

II. Anatomi Kulit 

     Kulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar. Kulit memiliki fungsi 

proteksi terhadap jejas fisik, sinar ultraviolet, maupun invasi mikroorganisme, 

fungsi absorpsi, fungsi ekskresi, pencegahan kehilangan cairan, regulasi suhu 

tubuh, produksi vitamin D, serta pembentukan pigmen. Ketebalan kulit manusia 

bervariasi, yaitu paling tipis di palpebra serta paling tebal pada telapak tangan dan 
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kaki. Kulit secara histologis terdiri dari lapisan epidermis, dermis, dan 

hipodermis.
2,3,4,5

 

 

 

 Gambar 1. Lapisan kulit  
 Dikutip dari: Robinsok JK

5
 

 

     Epidermis merupakan lapisan terluar dan tersusun oleh epitel gepeng berlapis. 

Ketebalan epidermis bervariasi, yaitu 0,04 mm pada palpebra hingga 1,5 mm pada 

telapak tangan dan kaki. Keratinosit merupakan jenis sel yang paling dominan dan 

berfungsi memproduksi keratin yang memberikan efek proteksi pada epidermis. 
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Tiga jenis sel yang lain yaitu melanosit, sel Merkel, dan sel Langerhans. 

Melanosit berfungsi memproduksi melanin yang berperan dalam perlindungan 

radiasi ultraviolet dan pembentukan vitamin D. Sel Merkel berperan dalam fungsi 

sensoris untuk diskriminasi sensoris raba. Sel Langerhans berperan dalam sistem 

imunitas sebagai sel yang mempresentasikan antigen (antigen presenting 

cell/APC).
2,3,4,5

 

     Epidermis terdiri dari lima lapisan, yaitu stratum germinativum, stratum 

spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum korneum. Stratum 

germinativum merupakan lapisan sel basal yang bermitosis secara aktif dan 

mengandung melanosit. Stratum spinosum berada di atasnya dan terdiri dari 

keratinosit muda yang masih berdiferensiasi. Stratum granulosum terdiri dari 

keratinosit yang sudah berdiferensiasi sempurna serta merupakan tempat sintesis 

protein. Stratum lucidum merupakan lapisan jernih yang tampak jelas pada kulit 

telapak tangan dan kaki. Stratum korneum terdiri dari keratinosit mati yang tidak 

berinti dan berperan dalam fungsi proteksi dan mencegah kehilangan cairan. 

Epidermis tidak memiliki pembuluh darah sehingga mendapatkan nutrisi melalui 

difusi dari dasar dermis menuju ke membran basalis yang memisahkan epidermis 

dan dermis.
 2,3,4,5

 

     Dermis merupakan lapisan tebal di bawah epidermis dan berfungsi dalam 

menjaga elastisitas dan fleksibitilas kulit, mencegah jejas akibat tarikan fisik, serta 

mencegah distorsi, keriput, dan kantung kulit. Dermis terdiri dari dua lapisan, 

yaitu stratum papilare dan stratum retikulare. Stratum papilare terletak lebih 

superfisial, lebih tipis, serta terdiri dari jaringan penyokong longgar yang 

mengandung kapiler, serabut elastik, serabut retikular, dan kolagen. Stratum 

retikulare merupakan jaringan penyokong yang lebih tebal dan padat, 

mengandung kapiler yang lebih besar, serabut elastik yang lebih berdekatan, dan 

serabut kolagen yang tersusun paralel dengan permukaan. Stratum retikulare juga 

mengandung fibroblas, sel mast, akhiran serabut saraf, limfatik, dan organ kulit 

seperti folikel rambut dan kelenjar sebasea. Substansi dasar, seperti 

mukopolisakarida (terutama asam hyaluronat), kondroitin sulfat, dan glikoprotein, 

mengisi rongga antara komponen dermis. Hipodermis merupakan lapisan paling 
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dalam dan terdiri dari jaringan adiposa. Hipodermis mengandung basis folikel 

rambut, kelenjar keringat, dan serabut saraf. 
2,3,4,5

 

 

III. Skin Graft 

     Skin graft dibedakan berdasarkan asalnya serta ketebalannya. Skin graft dapat 

dibedakan menjadi autograft, isograft, allograft, dan xenograft berdasarkan 

asalnya. Autograft adalah graft yang diambil dari bagian tubuh lain pada individu 

yang sama. Isograft adalah graft yang diambil dari donor yang secara genetik 

identik dengan resipien, contohnya kembar identik. Allograft adalah graft yang 

diambil dari individu lain tetapi berasal dari spesies yang sama. Xenograft adalah 

graft yang diambil dari individu lain yang berbeda spesies.
2,4

 

     Skin graft dibedakan menjadi split-thickness skin graft (STSG) dan full-

thickness skin graft (FTSG) berdasarkan ketebalannya. Split-thickness skin graft 

terdiri dari lapisan teratas kulit, yaitu epidermis dan sebagian dermis, sedangkan 

full-thickness skin graft terdiri dari epidermis, seluruh lapisan dermis, tanpa 

disertai jaringan lemak subkutan.
1,2,3,4,6,7

 

 

 Gambar 2. Split-thickness skin graft (A) dan Full-thickness skin graft (B) 
  Dikutip dari: MacNeal RJ, Messingham MJ, Arpey CJ

1 

 

3.1. Fisiologi Skin Graft 

3.1.1. Graft Take 

     Proses skin graft untuk bersatu dengan dasar resipien disebut graft take. 

Keberhasilan graft ditentukan oleh seberapa cepat dan komprehensif jaringan 

dapat mengalami reperfusi. Kualitas skin graft ditentukan oleh vaskularisasi kulit 
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tempat graft diambil serta aktivitas metabolik jaringan graft saat 

ditransplantasikan. Semakin baik vaskularisasi daerah pengambilan graft, semakin 

baik kualitas graft. Aktivitas metabolik jaringan graft juga menentukan 

bagaimana jaringan dapat mentoleransi periode iskemia yang terjadi saat graft 

diambil hingga bersatu dengan resipien. Graft yang tidak dapat mentoleransi 

periode iskemik tersebut kecil kemungkinan untuk dapat bertahan.
1,3,6

  

    Skin graft akan mengalami tiga fase saat dicangkokkan pada resipien, yaitu fase 

imbibisi plasmatik, fase inokulasi, dan fase pertumbuhan kapiler. Fase imbibisi 

plasmatik merupakan periode iskemik dan berlangsung selama 24 – 48 jam 

pertama. Fase tersebut berperan dalam mempersiapkan terbentuknya jalinan 

vaskular antara graft dan resipien. Eksudat plasma terakumulasi di antara graft 

dan resipen akibat kebocoran plasma dari pembuluh darah resipien. Graft selama 

periode ini memperoleh nutrisi dan oksigen dari eksudat plasma melalui proses 

difusi pasif. Fibrinogen yang terkandung di dalam plasma akan berubah menjadi 

fibrin dan selanjutnya melekatkan graft pada dasar resipien. Absorpsi plasma 

secara pasif menyebabkan graft menjadi edema dan mengalami peningkatan berat 

mencapai 40%. 
1,2,3,4,6

 

    Lama periode iskemia bervariasi tergantung pada kondisi proliferasi dasar 

resipien saat pencangkokkan. Graft yang digunakan untuk menutupi luka yang 

baru akan mengalami periode iskemik sekitar 48 jam, sedangkan graft yang 

dicangkokkan pada dasar luka yang telah mengalami proliferasi akan mengalami 

periode iskemia hanya selama 24 jam. Vaskularisasi dasar resipien juga turut 

mempengaruhi periode iskemia. Graft yang dicangkokkan pada dasar resipien 

yang buruk vaskularisasinya akan mengalami periode iskemia yang lebih lama. 

Toleransi periode iskemik dipengaruhi pula oleh ketebalan graft. Graft yang tipis 

memiliki kemampuan mentoleransi periode iskemik lebih besar dibandingkan 

dengan graft yang tebal.
2,3

 

     Fase inokulasi terjadi pada 48 – 72 jam berikutnya. Jalinan vaskular akan 

terbentuk pada lapisan fibrin melalui kontak antara kapiler dasar resipien dengan 

pembuluh darah graft. Graft memerlukan mikrovaskularisasi resipien yang sehat 

agar dapat melalui fase tersebut dengan sempurna.
1,2,4,6
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     Fase pertumbuhan kapiler merupakan fase neovaskularisasi. Pembuluh darah 

kapiler semakin bertumbuh dan berpenetrasi pada graft. Kecepatan 

neovaskularisasi tergantung pada ketebalan graft dan vaskularisasi dasar resipien. 

Sirkularisasi graft dengan kondisi optimal dapat tercapai penuh antara hari 

keempat dan ketujuh. Neovaskularisasi akan diikuti oleh proliferasi fibroblas dan 

produksi matriks kolagen yang melekatkan graft pada dasar resipien secara lebih 

permanen. Hal tersebut terjadi selama minggu kedua dan berlanjut hingga 

beberapa bulan.
 1,2,3,4,6,8

 

 

 Gambar 3. Proses skin graft take 
  Dikutip dari: MacNeal RJ, Messingham MJ, Arpey CJ

1 

 

    Pembentukan aliran limfatik terjadi bersamaan dengan restorasi suplai 

perdarahan. Aliran limfatik biasanya terbentuk pada akhir minggu pertama 

penyembuhan graft. Seiring dengan terbentuknya aliran limfatik, edema pada 

graft berkurang dan graft akan kehilangan beratnya.
2,3,4,6

 

     Proses neovaskularisasi dapat diobservasi dari perubahan karakteristik warna 

graft. Graft berwarna pucat saat pertama kali dicangkokkan. Graft akan menjadi 

merah keunguan pada 48 jam berikutnya, yaitu saat awal fase inokulasi. Hal 

tersebut diakibatkan oleh adanya kongesti akibat cairan yang masuk melebihi 

aliran keluarnya. Warna merah keunguan tersebut memudar pada 72 – 96 jam 

selanjutnya hingga seluruh graft berwarna merah atau merah muda pada hari 

ketujuh atau kedelapan yang menandakan graft berhasil bertahan hidup.
 2,3,4,6
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3.1.2. Reinervasi Graft 

     Jaringan saraf yang bertumbuh pada graft dimulai dari tepi dan dasar resipien. 

Serabut saraf  dari resipien akan menginfiltasi selubung neurilemma pada graft. 

Interaksi di antara keduanya semakin bertumbuh dan memberikan pemulihan 

sensoris. Proses tersebut dimulai setelah 4 – 5 minggu dan selesai dalam 1 – 2 

tahun. Proses reinervasi tergantung pada ketebalan graft dan kondisi resipien. 

Full-thickness skin graft memiliki jaringan saraf lebih banyak dibandingkan 

STSG sehingga memberikan reinervasi yang lebih baik. 
1,2,6

 

     Proses reinervasi pada graft tidak dapat terbentuk sesempurna jaringan asalnya 

sehingga sensorik tidak dapat dikembalikan secara penuh. Sensasi suhu dan nyeri 

sering tidak dapat dikembalikan secara penuh dikarenakan kurangnya regenerasi 

kospuskulus sensoris pada jaringan graft.
1,2,3,6

 

 

3.1.3. Kontraksi Graft 

     Skin graft akan mengalami kontraksi dan menyusut setelah diambil dari 

sumbernya. Kontraksi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari pengambilan 

graft dan terjadi dalam 2 tahap, yaitu kontraksi primer dan sekunder. Kontraksi 

primer terjadi sesaat setelah diambil dan disebabkan oleh serabut elastin dermis. 

Full-thickness skin graft akan mengalami kontraksi primer lebih besar 

dibandingkan dengan STSG. Kontraksi sekunder terjadi ketika graft engalami 

penyembuhan pada dasar resipien dan disebabkan oleh pengaruh myofibroblas. 

Split-thickness skin graft, terutama yang semakin tipis, akan mengalami kontraksi 

sekunder yang lebih besar dibandingkan FTSG.
2,4,6

 

 

3.2. Indikasi dan Dasar Pemilihan Jenis Skin Graft 

3.2.1. Split-thickness Skin Graft 

     Split-thickness skin graft dindikasikan untuk luka yang luas dengan diameter 

melebihi 5 cm yang tidak dapat ditutupi secara primer atau memerlukan waktu 

lama untuk penyembuhan secara sekunder. Split-thickness skin graft 

diklasifikasikan berdasarkan ketebalannya yaitu, tipis (0,125 – 0,275 mm), sedang 

(0,275 – 0,40 mm), dan tebal (0,40 – 0,75 mm). Graft yang akan dicangkokkan 
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pada daerah kepala dan leher biasanya memerlukan ketebalan 0,3 – 0,4 mm, 

sedangkan untuk defek pada tubuh dan anggota gerak memerlukan ketebalan 0,5 – 

0,6 mm.
1,2,4,6,7

 

     Split-thickness skin graft memiliki keuntungan yaitu dapat menutup defek yang 

lebih luas dan daya tahan hidup graft yang lebih besar dalam kondisi suboptimal. 

Split-thickness skin graft juga memungkinkan untuk deteksi dini rekurensi pada 

kasus onkologi kulit. Split-thickness skin graft dapat dibuat fenestrata sehingga 

permukaan graft menjadi lebih luas dan graft yang diambil dapat berukuran lebih 

kecil. Fenestrata pada graft juga memungkinkan adanya jalan keluar akumulasi 

serum atau darah pada pasien dengan koagulopati atau gangguan aliran limfatik. 

Kekurangan split-thickness skin graft yaitu warna dan tekstur kulit yang 

dihasilkan kurang baik secara kosmetik dan dibutuhkan peralatan operasi khusus. 

Split-thickness skin graft kurang memiliki struktur adneksa kulit sehingga minim 

dalam produksi keringat atau sebum dan pertumbuhan rambut. Split-thickness skin 

graft juga memiliki kecenderungan kontraksi sekunder yang lebih besar.
 2,3,4,6,7,9

  

 

3.2.2. Full-thickness Skin Graft 

     Full-thickness skin graft diindikasikan untuk luka yang tidak dapat ditutup 

secara primer ataupun dengan flap, serta tidak memungkinkan untuk dilakukan 

penyembuhan secara sekunder dikarenakan oleh hasil kosmetik yang kurang baik 

atau defisit fungsional. Full-thickness skin graft memberikan hasil yang lebih baik 

dibanding STSG karena FTSG mempertahankan fungsi kulit seperti sekresi 

keringat, pertumbuhan rambut, serta produksi pigmen. Full-thickness skin graft 

juga mampu mengisi defek luka yang dalam secara baik sehingga memberikan 

kontur permukaan dan kosmetik yang lebih baik. Full-thickness skin graft 

memiliki risiko kontraktur yang lebih kecil dibandingkan STSG, tetapi 

ketebalannya menyebabkan kebutuhan untuk metabolik lebih tinggi sehingga 

meningkatkan risiko kegagalan graft. Nekrosis dapat terjadi secara parsial maupul 

total dalam 7 hari. Kebutuhan metabolisme tersebut menyebabkan keterbatasan 

ukuran FTSG yang dapat dicangkokkan, biasanya diindikasikan untuk defek 
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dengan ukuran tidak melebihi 4 – 5 cm. Daerah yang sering dicangkokkan FTSG 

yaitu ujung dan cuping hidung, canthus medial, jari, dan ekstremitas.
1,2,4,6,7,9,10

 

 

3.3. Persiapan Preoperatif 

    Seleksi pasien diperlukan untuk menilai kesesuaian pasien untuk tindakan 

pencangkokan kulit.  Kondisi medis yang perlu diidentifikasi yaitu abnormalitas 

koagulasi (baik primer maupun sekunder akibat obat-obatan dan suplemen), 

konsumsi alkohol, merokok, penyakit vaskular, gangguan metabolik, dan gizi 

buruk. Hal tersebut perlu diperhatikan karena pembentukan hematoma dan suplai 

nutrisi serta oksigen yang buruk pada graft akan menyebabkan kegagalan 

tindakan pencangkokan kulit. Beberapa literatur merekomendasikan untuk 

menghentikan penggunaan obat-obatan seperti tampak pada Tabel 1.
1,3

 

 

Tabel 1. Waktu penghentian atau kondisi medis lainnya sebelum operasi 

Obat-obatan atau kondisi medis Waktu Penghentian 

Aspirin 1 – 2 minggu 

Ibuprofen 2-5 hari 

Minyak ikan 1 minggu 

Alkohol 2 hari 

Merokok 
Selama mungkin, baik sebelum maupun setelah 

tindakan 

Ginseng, bawang putih, vitamin E 1 minggu 

Ginko 36 jam 

Ephedra 24 jam 

Sumber : MacNeal RJ, Messingham MJ, Arpey CJ
1
 

 

     Konsultasi preoperatif memungkinkan operator untuk menilai ekspektasi 

kosmetik dan kepatuhan paska operasi pasien. Kepatuhan pasien terhadap 

instruksi perawatan graft sangat mempengaruhi keberhasilan graft. Beberapa 

aktivitas fisik dan manipulasi daerah pencangkokkan pada periode awal paska 

oeprasi dapat menimbulkan adanya tarikan antara graft dan dasar resipien yang 

meningkatkan risiko kegagalan graft. Konsultasi terbuka juga menjelaskan pada 

pasien tentang waktu penyembuhan paska operasi, jaringan parut, komplikasi 

paska operasi yang mungkin terjadi, dan kemungkinan hasil paska operasi. Pasien 

yang memiliki pengetahuan yang baik akan memiliki kepatuhan perawatan paska 

operasi yang tinggi dan hasil operasi yang lebih memuaskan.
1,4
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3.4. Teknik Skin Grafting 

3.4.1. Pemilihan Donor Skin Graft 

     Pemilihan daerah donor berdasarkan pada warna dan tekstur kulit, ketebalan 

kulit, vaskularisasi, dan morbiditas daerah donor selanjutnya. Daerah donor paling 

sering sebagai sumber STSG yaitu paha bagian anterior atau lateral, bokong, 

kepala, dan abdomen. Pengambilan graft dari paha bagian posterior tidak lazim 

karena memberikan kesulitan perawatan luka paska operasi. Daerah donor 

dibersihkan dengan betadine, kemudian graft diambil dengan menggunakan 

dermatom atau pisau khusus, seperti pisau Humby, Watson, Cobbet, atau 

Braithwaite. Alat tersebut memiliki pengaturan yang disesuaikan dengan 

ketebalan graft. Daerah donor setelah diambil tidak perlu dilakukan penjahitan. 

Graft selanjutnya dapat dibuat fenestrata dengan menggunakan mesher.
1,2,3,6,7

 

 

 

 Gambar 4.  Pisau Humby 
  Dikutip dari: Semer NB

3 

 (A) (B) (C) 

(D) (E) 

Gambar 5. Dermatom (A), Pengaturan dermatom untuk ketebalan STSG (B), 

 Pengambilan STSG (C), Mesher (D), Penggunaan mesher (E) 
 Dikutip dari: MacNeal RJ, Messingham MJ, Arpey CJ; Wood BJ

1,6 
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     Daerah donor yang paling sering untuk pengambilan FTSG adalah abdomen 

bagian bawah di atas lipat inguinal, area supraklavikular, atau daerah di belakang 

telinga. Daerah supraklavikular dan belakang teling sering digunakan untuk 

menutup defek pada wajah karena memiliki warna dan tekstur kulit yang serupa. 

Graft diambil dengan sayatan elips dengan menggunakan skalpel. Ukuran graft 

yang diambil sebaiknya 10 – 20% lebih besar daripada ukuran defek untuk 

mengkompensasi kontraksi primer yang terjadi sesaat setelah graft diangkat serta 

iregularitas dan inakurasi ukuran graft. Graft dieksisi hingga mencapai jaringan 

adiposa. Jaringan adiposa yang menempel pada graft selanjutnya dibuang karena 

vaskularisasinya kurang baik sehingga dapat mengganggu neovaskularisasi graft. 

Luka daerah donor ditutup dengan penjahitan primer. Graft diaplikasikan sebagai 

lapisan yang intak dan tidak dibuat fenestrata. Sayatan kecil pada graft dapat 

dibuat untuk mencegah akumulasi cairan di bawah graft.
1-7.10

  

 

  

Gambar 6.  Teknik pengambilan full-thickness skin graft 
 Defek kulit pada daerah hidung (A)  

 Pola dibuat sesuai dengan defek (B)  

 Pengambilan FTSG dari donor sesuai dengan pola defek (C)  

 Jaringan adiposa yang menempel pada graft dieksisi (D)  

 Dikutip dari: MacNeal RJ, Messingham MJ, Arpey CJ
1 

 

3.4.2. Penempatan Skin Graft 

     Dasar resipien harus dipastikan bersih sebelum pencangkokan graft. 

Kontaminasi mikroorganisme dapat direduksi dengan mengerok dasar resipien 

terlebih dahulu dengan menggunakan pisau atau bisturi. Kerokan membuat dasar 

resipien berdarah, tetapi perdarahan dapat dikontrol dengan melakukan penekanan 
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selama beberapa menit. Graft diletakkan di atas defek dengan dermis menghadap 

dasar luka. Graft selanjutnya dijahit menggunakan benang yang dapat diabsorpsi. 

Simpul jahitan dapat dibuat panjang untuk mengikat balutan atau bolster untuk 

penekanan dan imobilisasi graft. Permukaan graft dioles salep antibiotik dan 

ditutup dengan kasa.
1,3,4,7

 

 

 

Gambar 7.  Penempatan full-thickness skin graft 
 Graft diletakkan di atas defek (A) 

 Graft disesuaikan dengan bentuk dan ukuran defek (B)  

 Graft dijahit dengan benang yang dapat diabsorpsi (C)  

 Dikutip dari: MacNeal RJ, Messingham MJ, Arpey CJ
1 

 

 

 Gambar 8. Penggunaan kasa balut tekan pada split-thickness skin graft 
  Dikutip dari: MacNeal RJ, Messingham MJ, Arpey CJ

1 

 

3.5. Perawatan Paska Skin Grafting 

     Perawatan paska operasi yang paling penting yaitu menghindari tarikan pada 

graft dan dasar resipien. Graft sebaiknya tertutup dengan kasa atau bolster selama 

1 minggu. Kasa atau bolster dapat diangkat setelahnya untuk menilai kondisi 

graft. Pengangkatan kasa atau bolster yang terlalu cepat dapat berisiko 
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mengangkat graft dari dasarnya. Split-thickness skin graft akan tampak merah 

muda setelah 1 minggu, tetapi FTSG masih tampak berwarna keunguan. Full-

thickness skin graft bahkan dapat berwarna lebih gelap dan tampak nekrotik pada 

permukaannya, tetapi selama dermis menempel pada resipien dengan baik dan 

mengalami revaskularisasi, graft akan sehat kembali. Debridement dapat ditunda 

dan graft diobservasi kembali hingga 5 – 7 hari berikutnya.
1,3,7

 

     Kebersihan dan kelembaban graft harus dijaga. Graft dapat dibersihkan dari 

debris dengan cairan salin, lalu ditutup dengan kasa antibiotik 1 – 2x dalam 

sehari. Penggantian kasa harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menarik graft. 

Graft akan mengalami perubahan warna dari keunguan menjadi merah muda saat 

2 minggu. Setelah 2 – 3 minggu, terapi topikal tidak mutlak diperlukan dan kasa 

dapat hanya dipakai apabila lingkungan kurang bersih. Pasien perlu diedukasi 

untuk menghindari trauma pada graft. Daerah operasi dapat diperlakukan seperti 

kulit normal lainnya setelah 1 bulan.
 1,3,7

 

     Sinar matahari harus dihindari dengan menggunakan tabir surya. Pasien harus 

diedukasi untuk tidak merokok selama proses penyembuhan dan mengurangi 

aktivitas fisik terutama selama 5 – 7 hari pertama yang dapat menyebabkan 

peningkatan tekanan darah dan mengakibatkan perdarahan. Kompres dingin dapat 

diberikan untuk mengurangi pembengkakan.
1,2,3,7

 

 

3.6. Kegagalan Graft 

     Penyebab kegagalan graft yang paling sering yaitu hematoma. Hematoma di 

antara graft dan resipien menghalangi terbentuknya jalinan vaskular. Perdarahan 

harus dipastikan berhenti serta komponen darah harus dibersihikan dari graft dan 

dasar resipien sebelum pencangkokan graft.
1,2,3,4,7

  

     Infeksi juga merupakan penyebab kegagalan graft tersering lainnya. Resipien 

yang terinfeksi bakteri memiliki plasmin dan enzim proteolitik dalam jumlah 

besar sehingga terjadi disolusi fibrin antara graft dan resipien dan mnghambat 

perlekatan graft pada dasar resipien. Keadaan tersebut dapat dicegah dengan 

menjamin dasar resipien bersih dan sesuai untuk pertumbuhan graft, seperti 

periosteum untuk tulang atau peritenon untuk tendon. Cara lainnya yaitu 
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pemberian eritromisin dosis rendah selama 5 hari paska pencangkokan graft, 

vitamin C dan zinc hingga 10 hari, dan menghindari konsumsi alkohol.
 2,3

 

     Akumulasi cairan di bawah graft juga dapat menyebabkan kegagalan graft. 

Akumulasi tersebut menghambat pertumbuhan jalinan vaskular sehingga dapat 

menyebabkan nekrosis graft. Hal ini dapat dicegah dengan membuat jala atau 

lubang pada graft dan memberikan balut tekan pada graft. Penggunaan balut 

tekan pada graft juga berfungsi menekan rongga antara graft dan resipien, 

mencegah pembentukan hematoma, serta imobilisasi graft. Imobiliasi graft 

mencegah terjadinya tarikan antara graft dan dasar resipien yang dapat merusak 

jalinan vaskular yang.telah terbentuk. Penekanan graft direkomendasikan tidak 

melebihi 30 mmHg karena penekanan yang berlebihan dapat menyebabkan 

nekrosis graft.
1,2,3,4,7

 

 

IV. Kesimpulan 

     Skin grafting adalah tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan 

kulit dari satu tempat ke tempat lain. Kulit yang dicangkokkan (skin graft) 

terpisah sepenuhnya dari vaskularisasi daerah asalnya sehingga dibutuhkan 

neovaskularisasi bagi keberlangsungan hidup. Skin graft dibedakan menjadi split-

thickness skin graft (STSG) dan full-thickness skin graft (FTSG) berdasarkan 

ketebalannya. Skin graft dindikasikan untuk luka yang tidak dapat ditutupi secara 

primer atau memerlukan waktu lama untuk penyembuhan secara sekunder. 

Pemilihan jenis graft yang sesuai, penilaian preoperatif, teknik operasi, dan 

perawatan paska operasi yang baik akan meningkatkan angka kesuksesan skin 

grafting. 
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