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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nyeri merupakan salah satu aspek penting dalam bidang medis dan menjadi 

penyebab tersering yang mendorong seseorang untuk mencari pengobatan (Price 

dan Wilson, 2006). Penelitian yang dilakukan kelompok studi nyeri PERDOSSI 

(Perhimpunan Dokter Spesialis Syaraf Indonesia) pada 14 rumah sakit pendidikan 

di Indonesia, pada bulan Mei 2002 menunjukkan jumlah penderita nyeri sebanyak 

4.456 orang (25% dari total kunjungan rumah sakit) (Sudirman dan Hargiyanto, 

2011). 

Pengobatan yang umum digunakan untuk mengatasi nyeri salah satunya 

adalah golongan non steroid anti-inflammatory drugs (NSAID) yang bekerja 

dengan cara menghambat enzim cyclooxigenase (COX), sehingga konversi asam 

arakhidonat menjadi prostaglandin E2 (PGE2) terhambat (Katzung et.al., 2002). 

Namun penggunaan analgesik memiliki beberapa keterbatasan misalnya pada 

penggunaan NSAID dapat mengiritasi saluran cerna, sedangkan penggunaan 

opioid mengakibatkan ketergantungan (Prabhu et.al., 2011). 

Di Amerika Serikat, oleh American Association of Poison Control Centers 

(AAPCC) pada tahun 2001 dilaporkan bahwa 240.757 kematian diakibatkan  

penggunaan analgesik dan 25.830 diantaranya adalah akibat penggunaan aspirin 

baik sendiri ataupun kombinasi (Litovitz, 2001).  
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Stroberi sudah lama dikenal masyarakat. Bahkan sejak zaman penjajahan 

Belanda, stroberi sudah dibudidayakan dan diperkenalkan (Cahyono, 2011). Akar, 

batang, daun, serta daging buah stroberi telah banyak digunakan dalam 

pengobatan pada masa lampau. Akarnya dimanfaatkan sebagai obat sehari-hari 

dalam mengatasi diare, sedangkan batangnya dipergunakan untuk mengobati luka. 

Sifat antioksidan dalam buah stroberi yang dipergunakan sebagai pencegahan 

kanker ditemukan beberapa waktu belakangan ini. Daunnya juga dapat 

dimanfaatkan sebagai obat diare, gangguan pencernaan dan untuk merangsang 

nafsu makan (Alpine, 2007). Antosianin banyak ditemukan pada stroberi, buah-

buahan beri lain, anggur, dan teh (Lakhanpal dan Rai, 2007).  Selain kandungan 

Flavonoid stroberi juga mengandung β Lupeol yang memiliki aktivitas sebagai 

antiulkus, antiinflamasi kuat, antiartritik, antimutagenik, dan antimalaria (Pina 

et.al., 2009). 

Antosianin berperan dalam pengobatan nyeri inflamasi. Efek antihyperalgesic 

mungkin terkait dengan sifat antiinflamasi dan antioksidan antosianin (Tall et.al., 

2004). Selain antosianin, flavonoid jenis quercetin yang ada pada daging buah 

stroberi juga memiliki aktifitas sebagai antioksidan, antiinflamasi, gastroprotektor, 

antialergi, antivirus, imunomodulator, dan antikarsinogenik (Filimon, 2009). 

Metode yang paling sering digunakan dalam penelitian dan merupakan 

skrining sederhana untuk mengukur aktivitas analgesik perifer yaitu metode uji 

analgesik yang menggunakan zat kimiawi sebagai perangsang nyeri (Vogel 2002). 

Beberapa bahan kimia dilaporkan dapat menimbulkan nyeri yang ditunjukkan 

dengan efek geliat pada mencit, namun hanya asam asetat glasial dan fenil p-

benzokuinon yang sering digunakan sebagai iritan (Parmar dan Prakash, 2006). 
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Berdasarkan uji pendahuluan pada penelitian Marlyne (2012), waktu 

pemberian ekstrak 30 menit sebelum induksi asam asetat glasial lebih baik dari 

pada 60 menit sebelum, serta sesaat sebelum induksi. Konsentrasi asam asetat 

glasial yang yang paling baik yaitu 0,6% dibandingkan 0,4%, dan 0,8%. Untuk 

memperkuat dasar tersebut, peneliti juga melakukan uji pendahuluan dengan hasil 

untuk waktu pemberian ekstrak stroberi terbaik yaitu pada 30 menit sebelum 

induksi nyeri dengan asam asetat glasial konsentrasi 1%. Oleh sebab itu peneliti 

ingin melanjutkan penelitian tentang Perbandingan Efek Analgesik Ekstrak  Buah 

Stroberi (Fragaria x ananassa) Dan Aspirin Pada Mencit (Mus musculus) Yang 

Diinduksi Nyeri Dengan Asam Asetat Glasial, dengan jumlah sampel yang lebih 

representatif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah perbandingan efek analgesik ekstrak buah stroberi (Fragaria x 

ananassa) dan aspirin pada mencit (Mus musculus) yang diinduksi nyeri dengan 

asam asetat glasial? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan umum 

Mengetahui perbandingan efek analgesik ekstrak buah stroberi 

(Fragaria x ananassa) dan aspirin pada mencit (Mus musculus) yang 

diinduksi nyeri dengan asam asetat glasial. 

1.3.2  Tujuan khusus  

1. Mengetahui dosis optimal ekstrak buah stroberi (Fragaria x 

ananassa) sebagai analgesik pada mencit (Mus musculus) yang 

diinduksi nyeri dengan asam asetat glasial. 
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2. Mengetahui frekuensi geliat atau writhing reflex pada mencit akibat 

induksi kimia asam asetat glasial. 

3. Mengetahui onset geliat pada mencit (Mus musculus) yang diinduksi 

nyeri dengan asam asetat glasial. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1  Manfaat akademis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi ilmiah 

tentang manfaat ekstrak buah stroberi sebagai analgesik. 

1.4.2  Manfaat klinis 

 Ekstrak buah stroberi (Fragaria x ananassa) dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif tanaman obat yang setelah melalui uji klinis dapat 

digunakan sebagai antinyeri. 

1.4.3  Manfaat bagi masyarakat 

  Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan 

ekstrak buah stroberi (Fragaria x ananassa) sebagai alternatif terapi  yang 

mudah dan nyaman untuk mengatasi nyeri. 


