
 

 

 
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Menurut International Association for Study of Pain (IASP), nyeri adalah 

pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya 

kerusakan jaringan, baik aktual dengan menunjukkan suatu kerusakan jaringan 

maupun potensial yaitu cenderung akan terjadi kerusakan jaringan (Patel, 2010). 

Berdasarkan data yang diperoleh American Medical Association, nyeri merupakan 

salah satu medical complaint yang paling banyak di US, dan diperkirakan 

sembilan dari sepuluh orang Amerika yang berusia lebih dari 18 tahun menderita 

nyeri paling tidak sekali dalam satu bulan dan 42% setiap harinya (Evans, 2007). 

Di Indonesia belum diketahui angka pasti dari prevelensi nyeri, namun dapat 

diketahui prevalensi penyebab dari nyeri tersebut. Salah satu penyebab nyeri 

adalah cidera, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 

2007 dan 2013 terjadi peningkatan angka nasional prevalensi cidera yaitu dari 

7,5% menjadi 8,2% dengan penyebab cidera terbanyak adalah jatuh (40,9%) dan 

kecelakaan sepeda motor (40,6%) selanjutnya penyebab lain seperti terkena benda 

tajam atau tumpul (7,3%) (Riskesdas, 2013). 

Nyeri timbul akibat adanya rangsangan oleh zat-zat algesik pada reseptor 

nyeri yang banyak dijumpai pada lapisan superfisial kulit. Reseptor-reseptor ini 

diaktifkan oleh adanya rangsangan dengan intensitas tinggi, misalnya rangsang 

termal, mekanik, elektrik, atau kimiawi (Mangku, 2010). Rangsangan tersebut 

akan mengaktifkan cascade asam arakidonat yang menghasil enzim lipoksigenase  
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dan siklooksigenase, sehingga terbentuklah mediator proinflamasi seperti 

leukotrien, tromboksan, prostasiklin dan prostagandin yang berujung pada 

timbulnya nyeri (Wilmana, 2009).  

Pengobatan yang ideal untuk nyeri adalah menghilangkan penyebabnya, 

yaitu mengobati penyakit yang menimbulkan nyeri. Nyeri dapat diatasi dengan 

pemberian obat analgetik dengan dosis adekuat, di antaranya adalah obat analgetik 

Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAID). Penggunaan jangka panjang 

telah terbukti menyebabkan masalah kesehatan khususnya terhadap lambung 

akibat dari hambatan biosintesis prostaglandin yang merupakan faktor defensif 

mukosa lambung. Data dari ruang endoskopi di rumah sakit menunjukkan 

komplikasi saluran cerna akibat penggunaan NSAID di Makassar 71%, Jakarta 

67,7%, dan Surabaya 61%. Data di ruang endoskopi RSSA menunjukkan 

prevalensi NSAID gastropati di Malang pada tahun 2008 sebesar 385 dari total 

738 pasien yang menjalani endoskopi (52%) terbanyak diantaranya adalah 

gastritis erosive (56,6%) dan sisanya adalah tukak (Melinda, 2011). 

Oleh karena adanya keterbatasan penggunaan NSAID, maka penggunaan 

bahan alam yang memiliki efek analgesik dapat dipertimbangkan sebagai adjuvant 

salah satunya adalah serai (Cymbopogon citratus). Serai atau lemon grass 

(Cymbopogon citratus) merupakan salah satu jenis rumput-rumputan yang sudah 

lama dibudidayakan di Indonesia dan negara lainnya. Menurut Fransisco (2010) 

dalam penelitian in vitro ekstrak polyphenol Cymbopogon citratus dapat 

menghambat produksi PGE2 dan tidak berpengaruh signifikan terhadap enzim 

COX-2 sehingga dianggap sebagai salah satu penemuan sumber antiinflamasi 

baru yang aman. Penelitian terdahulu telah membuktikan pemberian ekstrak 
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destilasi uap daun serai (Cymbopogon citratus) dapat memberikan efek analgetik 

pada tikus dengan metode tail flick test. Diduga kandungan dalam serai berupa 

geranial (27,04%), neral (19,93%) dan myrcene (27,04%), merupakan senyawa 

utama yang memberikan efek analgesik (Gbenou, 2012). Pada penelitian lainnya 

senyawa citral pada daun serai berupa geranial dan neral diduga dapat 

menghambat enzim COX-2 (70%) dan pembentukan PGE2 (41% dan 40%), 

sedangkan senyawa myrcene diduga dapat menghambat pembentukan PGE2 

sebagai mediator inflamasi yang mengakibatkan timbulnya nyeri (Wiart, 2014). 

Batang dan daun serai (Cymbopogon citratus) diketahui memiliki 

kesamaan pada jenis kandungan kimianya (Joshua, 2012). Pada serai jenis 

Cymbopogon winterianus dibuktikan ekstraksi batang (85,75%) mengandung 

senyawa sitronellal lebih tinggi dibandingkan daun (44,92%) (Feriyanto, 2013). 

Penelitian terdahulu membuktikan sitronellal dapat menghambat enzim 

lipoksigenase yang berperan dalam pembentukan mediator inflamasi yang dapat 

menyebabkan nyeri (Chandra, 2014). 

Dalam penelitian ini ekstrak menggunakan batang serai dan didapatkan 

dengan metode infusa. Infusa merupakan metode ekstraksi sederhana dengan 

pelarut air. Teknik ekstraksi sederhana seperti infusa masih sering dilakukan 

terutama oleh masyarakat meskipun berbagai teknik ekstraksi telah berkembang 

dengan didukung alat-alat yang modern (Supriyati, 2011). Berdasarkan hal 

tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat efek analgetik infusa 

batang serai (Cymbopogon citratus) pada tikus putih strain wistar dengan metode 

paw pressure test. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Apakah pemberian ekstrak batang serai (Cymbopogon citratus) dapat 

memberikan efek analgesik pada tikus putih strain wistar dengan metode paw 

pressure test? 

1.3. Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk membuktikan apakah pemberian ekstrak batang serai 

(Cymbopongon citratus) memberikan efek analgesik pada tikus 

putih strain wistar dengan metode paw pressure test. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Untuk mengetahui dosis ekstrak batang serai (Cymbopogon 

citratus) yang paling berpengaruh untuk memberikan efek 

analgesik dalam penelitian ini.  

1.4. Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis 

1.4.1.1 Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

mengenai tanaman obat, yaitu ekstrak batang serai 

(Cymbopogon citratus) yang dapat dikembangkan lebih 

lanjut sebagai adjuvant obat analgesik. 

1.4.1.2 Sebagai dasar untuk pengembangan penelitian tentang 

ekstrak batang serai (Cymbopogon citratus). 

1.4.2 Manfaat klinis 

1.4.2.1 Dari penelitian ini ekstrak batang serai (Cymbopogon 

citratus) dapat digunakan sebagai adjuvant obat analgesik. 


