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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1    Latar Belakang 

Tidur adalah proses aktif yang perlu untuk kehidupan, dan pada waktu tidur 

terjadi proses regenerasi dan proses pembentukan dalam hampir semua organ 

(Wong, 1993). Tidur yang baik, cukup dalam dan lama, adalah mutlak untuk 

regenerasi sel-sel tubuh dan memungkinkan pelaksanaan aktivitas pada siang hari 

dengan baik. Efek terpenting yang mempengaruhi kualitas tidur adalah 

penyingkatan waktu menidurkan, perpanjangan masa tidur dan pengurangan 

jumlah periode terbangun (Tjay dan Rahardja, 2007). Tidur yang nyenyak dapat 

memulihkan, dapat memperbaiki, dan dapat menguatkan diri kembali, sehingga 

pada keesokan harinya kita merasa segar dan nyaman (Wong, 1993). 

Gangguan tidur yang sering muncul dapat digolongkan menjadi 4 yaitu : 

insomnia adalah gangguan masuk tidur dan mempertahankan tidur, hypersomnia 

adalah gangguan mengantuk atau tidur berlebihan, disfungsi kondisi tidur seperti 

somnabolisme, serta gangguan irama tidur (Purwanto, 2008). Menurut data 

internasional of sleep disorder, prevalensi penyebab-penyebab gangguan tidur 

adalah sebagai berikut: penyakit asma (61-74%), gangguan pusat pernafasan (40-

50%), kram kaki malam hari (16%), psychophysiological (15%), sindroma kaki 

gelisah (5-15%), ketergantungan alkohol (10%), sindroma terlambat tidur (5-

10%), depresi (65%), demensia (5%), gangguan perubahan jadwal kerja (25%), 

gangguan obstruksi sesak saluran nafas (1-2%), penyakit ulkus peptikus (<1%), 

narcolepsy (mendadak tidur) (0,03%-0,16%) (Japardi, 2002). 

Gangguan tidur yang sering terjadi adalah insomnia. Dikatakan insomnia 

ketika seseorang telah memejamkan mata dan ingin segera tidur, tetapi tidak dapat 

segera tidur  dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Jika tidak dapat tidur dengan 

nyenyak, keesokan harinya tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik dan 

menurunkan produktivitas (Wong, 1993).  
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Riset internasional yang telah dilakukan US Census Bureau, International 

Data Base, tahun 2004 terhadap penduduk Indonesia menyatakan dari 238,452 

juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 28,035 juta jiwa (11,7%) terjangkit 

insomnia. Angka ini membuat insomnia sebagai salah satu gangguan paling 

banyak yang dikeluhkan masyarakat Indonesia (Permana, 2011). 

Dari segi jenis insomnianya, hasil penelitian di Amerika Serikat yang 

menggunakan DSM-IV menunjukkan 20% sampai 49% penduduk dewasa 

mengidap insomnia intermiten dan 10% sampai 20% mengidap insomnia kronis, 

dimana 25% dari pengidap insomnia kronis terdiagnosis sebagai insomnia primer. 

Prevalensi insomnia lebih tinggi pada wanita dan lansia (65 tahun keatas). Wanita 

lebih sering 1,5 kali mengidap insomnia dibandingkan pria, dan 20-40% lansia 

mengeluhkan gejala-gejala pada insomnia beberapa hari dalam 1 bulan (Permana, 

2011). 

Penderita insomnia sulit untuk memulai tidur, mempertahankan waktu tidur 

atau tidak merasa nyenyak dibandingkan dengan kesempatan yang dimiliki untuk 

tidur. Insomnia sementara (2-3 malam) dan insomnia jangka pendek (kurang dari 

3 minggu) umum terjadi dan biasanya berkaitan dengan faktor lain yang belum 

terselesaikan. Insomnia kronis (lebih dari 1bulan), insomnia ini sulit untuk 

disembuhkan dan tidak bisa hilang dengan sendirinya (Sukandar et al, 2008). 

Insomnia atau sukar tidur juga dapat disebabkan oleh banyak gangguan 

fisik. Insomnia juga dapat disebabkan oleh penggunaan alkohol berlebihan dan 

terutama kofein. Juga beberapa obat yang dapat menggangu fisiologi tidur 

misalnya analgetika (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Penanganan insomnia dapat dilakukan pertama-tama dengan melakukan 

pendekatan untuk mengetahui penyebab dasar terjadinya insomnia. Psikotherapi 

sangat membantu pada pasien dengan gangguan psikiatri seperti (depressi, 

obsessi, kompulsi), gangguan tidur kronik. Dengan psikoterapi ini kita dapat 

membantu mengatasi masalah-masalah gangguan tidur yang dihadapi oleh 

penderita tanpa penggunaan obat hipnotik. Sleep hygiene terdiri dari: tidur dan 

bangun secara reguler/kebiasaan, tidak tidur pada siang hari/sambilan, tidak 

mengkonsumsi kafein pada malam hari, tidak menggunakan obat-obat stimulan 
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seperti decongestan, latihan/olahraga yang ringan sebelum tidur, dan membuat 

suasana ruang tidur yang sejuk, sepi, aman dan enak.  

Dalam mengobati gejala gangguan tidur, selain dilakukan pengobatan secara 

kausal, juga dapat diberikan obat golongan sedatif hipnotik. Pada dasarnya semua 

obat yang mempunyai kemampuan hipnotik merupakan penekanan aktifitas dari 

reticular activating system (ARAS) diotak. Obat hipnotik selain penekanan 

aktivitas susunan saraf pusat yang dipaksakan dari proses fisiologis, juga 

mempunyai efek kelemahan yang dirasakan efeknya pada hari berikutnya (long 

acting) sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari. Begitu pula bila pemakain obat 

jangka panjang dapat menimbulkan over dosis dan ketergantungan obat. 

Pemakaian obat hipnotik untuk jangka panjang akan menyebabkan 

terselubungnya kondisi yang mendasarinya serta akan berlanjut tanpa 

penyelesaian yang memuaskan (Japardi, 2002). 

Dewasa ini minat masyarakat untuk memanfaatkan kembali kekayaan alam 

yaitu, tumbuh-tumbuhan sebagai ramuan obat seperti telah lama dilakukan nenek 

moyang pada zaman lampau, semakin meluas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi modern dizaman sekarang ini, ternyata tidak mampu menggeser atau 

mengesampingkan begitu saja peranan obat-obatan tradisional, tetapi justru hidup 

berdampingan dan saling melengkapi (Thomas, 2007). 

Pertimbangan penggunaan obat tradisional adalah harganya relatif murah, 

mudah mendapatkannya dan efek samping lebih kecil serta dapat diramu sendiri. 

Direktur Jendral Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI 

pun mengatakan, bahwa pengobatan dan pendayagunaan obat tradisional 

merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk di 

bidang kesehatan (Thomas, 2007). 

Salah satu penggunaan obat tradisional adalah dalam mengatasi masalah 

gangguan tidur. Gardenia augusta Merr atau yang biasa dikenal dengan nama 

kacapiring merupakan salah satu tanaman obat yang digunakan sebagai obat 

tradisional untuk mengatasi gangguan tidur, khususnya ketidakmampuan untuk 

tidur (insomnia). Kacapiring mengandung minyak menguap, yaitu linalol, styrolyl 

asetat, gardenin, gardenosida geniposida, genipin-1-glucoside, b-sitosterol, 

crocetin, crosin, dan scandosida (Wijayakesuma, 2000). 
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Bunga kacapiring berkhasiat hemostatis, penenang (sedatif), dan peluruh 

kencing (diuretik). Bunga berkhasiat peluruh haid. Bunga kacapiring mengandung 

senyawa crocin (salah satu jenis karotenoid) yang memberikan warna kuning pada 

bunga dan berkhasiat menenangkan (sedatif). Senyawa ini juga bersifat 

antioksidan dan antikarsinogenik (Dalimartha, 2006).  

Daun kacapiring mengandung saponin, flavonoid, polifenol, crosin, dan 

minyak atsiri (Dalimartha, 2006). Komponen kimia pada daun kacapiring 

mengandung senyawa flavonoid, tanin, saponin, asam galat, dan steroid/terpenoid 

yang merupakan kelompok senyawa fenolik (Fatmawati, 2003). Daun kacapiring 

digunakan untuk mengatasi demam, sesak napas, tekanan darah tinggi, sariawan 

(obat kumur), dan penenang (Dalimartha, 2006). 

Dua pigmen karotenoid, crocin dan crocetin, merupakan komponen utama 

yang bertanggung jawab secara tradisional untuk pengobatan insomnia dan 

penyakit lain dari sistem saraf. Penelitian lain pada tanaman Crocus sativus L 

yang juga mengandung komponen crocin  dan crocetin membuktikan bahwa 

crocin dan crocetin dapat meningkatkan total waktu tidur non-REM.  

Dalam penelitian ini untuk mengetahui efek crocin dan crocetin pada aktivitas 

tidur dengan  memantau  aktivitas lokomotor dan electroencephalogram (EEG) 

pada hewan coba (Masaki et al, 2011). 

Crocin (30, 100, 250, 500 mg / kg) meningkatkan total waktu gerakan mata 

non-rapid (nonREM). Crocin diberikan pada 30 dan 100 mg/kg statistik 

meningkat secara signifikan total jumlah tidur non-REM.  

tidur dengan 60% (dari 69±20 sampai 110±21 min)  dan 170% (dari  56±7 sampai 

153±14 min), masing-masing selama periode 4 jam dari pukul 20:00 sampai 24:00 

setelah  mencapai administrasi yang diberikan secara intraperitoneal pada jam 

20:00. Crocetin (100 mg/kg ) juga meningkatkan total waktu tidur non-REM 

sebesar 50% (dari 178±9 sampai 82±14 min) setelah administrasi. Senyawa 

ini tidak mengubah jumlah tidur REM atau menunjukkan efek samping, seperti 

rebound insomnia setelah induksi tidur (Masaki et al, 2011). 

Berdasarkan penggunaan di masyarakat maka perlu dibuktikan dengan 

penelitian yang diharapkan bisa memperluas penggunaan dan perkembangan 

tanaman ini sebagai obat hipnotik secara tradisional yang murah dan mudah 
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diperoleh di sekitar masyarakat. Penelitian ini dilakukan sebagai skrining awal 

untuk mengetahui efek sedasi dari ekstrak etanol daun dan bunga kacapiring yang 

nantinya dapat digunakan pada antiinsomnia.  

  Penelitian ini dilakukan secara in vivo, menggunakan hewan coba mencit 

dengan dosis bertingkat. Pengamatan meliputi durasi waktu induksi tidur dan 

lama tidur. Penelitian ini menggunakan potensiasi narkose. Prinsip metodenya 

adalah dosis hipnotik yang relatif kecil dapat menginduksi tidur pada mencit. Obat 

depresan yang diberikan sebelumnya dapat mempotensiasi kerja hipnotik yang 

dimanifestasikan dengan perpanjangan waktu tidur mencit dibandingkan terhadap 

mencit kontrol (Anonim, 1993).  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana aktivitas sedatif ekstrak etanol daun dan bunga kacapiring 

terhadap mencit putih jantan dengan metode potensiasi narkose yang diinduksi 

Fenobarbital? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya aktivitas efek sedasi 

ekstrak etanol daun dan bunga kacapiring pada mencit putih jantan. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Membuktikan bahwa ekstrak etanol daun dan bunga kacapiring dapat 

memperpendek waktu yang dibutuhkan mencit untuk mulai tidur dengan 

penginduksi Fenobarbital. 

2. Membuktikan bahwa ekstrak etanol daun dan bunga kacapiring dapat 

memperpanjang durasi waktu tidur mencit dengan penginduksi 

Fenobarbital. 

1.4    Manfaat penelitian 

1. Memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat tentang efek sedatif-

hipnotik yang dimiliki kacapiring. 

2. Menambah ilmu pengetahuan tentang pengobatan tradisional menggunakan 

ekstrak kacapiring. 
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3. Sebagai sumber acuan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam hal 

penelitian tentang obat tradisional.  

1.5    Hipotesis  

1. Ekstrak etanol daun dan bunga kacapiring dapat memperpendek waktu yang 

dibutuhkan mencit untuk tidur dengan penginduksi Fenobarbital. 

2. Ekstrak etanol daun dan bunga kacapiring dapat memperpanjang durasi 

waktu tidur mencit dengan penginduksi Fenobarbital. 

 

 

 

 

 

 


