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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar belakang 

Tidur didefinisikan sebagai suatu keadaan bawah sadar dimana orang tersebut 

dapat dibangunkan dengan pemberian rangsangan sensorik atau dengan rangsangan 

lain. Tidur harus dibedakan dengan koma, yang merupakan keadaan bawah sadar 

dimana orang tersebut tidak dapat dibangunkan ( Guyton & Hall, 1997). 

Tidur ditandai dengan menurunnya kesadaran secara reversibel, biasanya 

disertai posisi berbaring dan tidak bergerak. Aserinsky dan Kleitmen (1953) di 

University of Chicago menemukan bahwa biasanya pada orang yang sedang tidur 

bola matanya bergerak ke kiri dan ke kanan, tetapi kadang-kadang bola matanya 

bergerak dengan cepat pula, tarikan-tarikan pendek. Keadaan tidur ini dinamakan 

“tidur tanpa gerak mata cepat” (NREM atau Non-REM sleep atau non-rapid eye 

movement sleep) dan “tidur dengan gerak mata cepat” (“REM sleep” atau rapid eye 

movement sleep) (Maramis  Willy F, 2009). 

Gangguan tidur dapat berupa: insomnia (sukar tidur, biasanya karena sebab 

psikologi); berjalan sewaktu tidur (somnambulisme); mimpi buruk (nightmare) atau 

pavor nokturnus, sering pada anak-anak dan biasanya hilang dengan sendirinya; dan 

narkolepsi (serangan tidur bersamaan dengan kateplexi, kelumpuhan tidur atau 

halusinasi hipnagogik) (Maramis & Willy F, 2009). 

Keluhan insomnia mencakup jenis masalah tidur yang luas, yaitu kesulitan 

jatuh tertidur, sering terbangun, masa tidur yang singkat dan tidur “yang tidak 

menyegarkan” (Trevor & Way, 1997).  Insomnia atau sukar tidur dapat diakibatkan 

oleh banyak gangguan fisik, misalnya batuk, rasa nyeri (rematik, keseleo, encok), 

migraine, restlesslegs, dan sebagainya) atau sesak napas (asma, bronkitis). Insomnia 

juga dapat disebabkan oleh pengguna alkohol berlebihan dan terutama kofein yang 

terdapat dalam kopi, teh, coklat dan minuman kola. Juga beberapa jenis obat bias 

mengganggu fisiologi tidur, misalnya analgetika (yang mengandung kofein) dan 

beberapa obat psikotropik. ( Tjay & Rahardja, 2007). 
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Insomnia dapat dibedakan menjadi 3 yaitu Insomnia awal (kesulitan masuk 

tidur) disebabkan antara lain oleh faktor-faktor kejiwaan seperti emosi, kecemasan, 

ketegangan, dan depresi. Insomnia menengah (terjaga di tengah malam) timbul pada 

peristiwa-peristiwa medis seperti penghentian pernapasan sementara selama tidur 

(sleepapnoe) dan gangguan prostat (nocturia) dan Insomnia terlambat (late insomnia) 

terbanyak di waktu subuh, disebabkan antara lain oleh depresi dan malnutrisi 

(anoreksia nervosa) ( Tjay & Rahardja, 2007). 

Sebuah artikel menyatakan Riset internasional yang telah dilakukan US Census 

Bureau, International Data Base tahun 2004 terhadap penduduk Indonesia menyatakan 

bahwa dari 238,452 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 28,035 juta jiwa(11,7%) 

terjangkit insomnia (Anonim, 2009).  Angka ini membuat insomnia sebagai salah satu 

gangguan paling banyak yang dikeluhkan masyarakat Indonesia yang meminta evaluasi 

serius dalam menemukan kemungkinan penyebabnya (organik, psikologik, 

situasional, dan sebagainya) yang mungkin diatasi tanpa obat-obat hipnotik-sedatif. 

Kadang-kadang terapi nonfarmakologi juga berguna, yang meliputi diet dan gerak 

badan yang tepat, menghindari perangsangan sebelum istirahat, memastikan tempat 

tidur yang nyaman dan istirahat pada waktu teratur tiap malam. Walaupun begitu, 

dalam beberapa kasus, penderita akan membutuhkan dan harus diberikan hipnotik-

sedatif untuk waktu yang terbatas (Trevor & Way, 1997). 

Suatu obat sedatif yang efektif (ansiolitik) seharusnya dapat mengurangi 

ansietas dan menimbulkan efek menenangkan dengan sedikit atau tidak ada efek pada 

fungsi motorik atau mental. Tingkat depresi susunan saraf pusat yang disebabkan 

oleh sedatif minimum harus konsisten dengan kemanjuran terapi. Obat hipnotik dapat 

menimbulkan rasa mengantuk dan memperlama dan mempertahankan keadaan tidur 

yang sedapat mungkin menyerupai keadaan tidur yang alamiah. Efek hipnotik lebih 

bersifat depresan terhadap susunan saraf pusat daripada sedasi dan ini dapat diperoleh 

secara mudah pada kebanyakan obat sedatif dengan cara meningkatkan dosis (Trevor 

& Way,1997).  
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Penggunaan obat hipnotik-sedatif  merupakan salah satu cara yang digunakan 

untuk menangani insomnia. Akan tetapi banyak efek samping yang penggunaan obat-

obat ini juga mempunyai pengaruh. Misalnya pengaruh jangka panjang Flurazepam 

dapat menyebabkan tidur berlangsung lebih lama, tetapi mungkin akan menyebabkan 

perasaan sakit pada keesokan harinya dan pengaruh jangka pendek misalnya 

Tremazepam dapat menyebabkan tidur lebih mudah tetapi tidak menjadi lebih 

nyenyak. Efek rasa sakit yang ditimbulkan pada keesokan harinya lebih sedikit 

(Wong, 1993). 

Didunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai “Obat tidur” 

(sedatif atau hipnotik) yang mengandung zat aktif nitrazepam atau barbiturat atau 

senyawa lain yang berkhasiat serupa. Penggunaan sedatif atau hipnotik ini yang 

seharusnya sebagai pengobatan (medicine) bila disalahgunakan dapat menimbulkan 

ketagihan (adiksi) dan ketergantungan (dependen), apalagi bila dosisnya melampui 

batas. Misalnya Fentobarbital dan flunitrazepam. Yang termaksud Psikotropika 

golongan IV berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau 

untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

sindroma ketergantungan. Contohnya adalah diazepam, fenobarbital, nitrazepam dan 

klonazepam. Zat adiktif adalah bahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi 

seseorang yang menggunakannya akibat timbulnya ketergantungan psikis seperti 

golongan alkohol, nikotin dan sebagainya (Susilo, 1993). 

Penggunaan obat-obat sedatif-hipnotik yang ada sekarang merupakan masalah 

tersendiri yang perlu diperhatikan. Dari aspek medis, perlu diperhatikan efektifitas 

dan keamanan obat yang digunakan. Sedangkan dari aspek nonmedis yang perlu 

diperhatikan adalah timbulnya penyalahgunaan obat yang kini kian marak di 

masyarakat, sehingga diperlukan adanya obat – obat sedatif-hipnotik yang efektif, 

aman, murah, dan mudah didapat (Sayidin, 2009) 

Karena pengunaan obat sedatif-hipnotik dapat menyebabkan berbagai efek 

yang tidak diinginkan, maka banyak masyarakat di Indonesia yang sampai saat ini 

menggunakan obat tradisional untuk mengatasi insomnia. Penggunaan obat 

tradisional telah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu, dan sampai saat ini masih 
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banyak digunakan meskipun fasilitas pengobatan modern sudah tersedia. Di 

Indonesia, cara tradisional masih banyak dianut bahkan dihormati oleh sebagian besar 

rakyat sehingga pengobatan tradisional masih menduduki tempat penting dalam 

pemeliharaan kesehatan rakyat (Munaf, 2008) 

Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban)  merupakan salah satu tumbuhan yang 

seringkali dikembangkan menjadi obat tradisional. Namun penggunaan obat 

tradisional oleh masyarakat luas masih berdasarkan pengalaman empiris, sehingga 

harus dilakukan pendekatan secara ilmiah agar suatu obat tradisional dapat diterima 

dalam praktek kedokteran (Pramono, 2004).  

Tanaman pegagan (Centella asiatica (L.) Urban)  memiliki bentuk daun khas 

seperti ginjal manusia. Kandungan kimia tanaman pegagan (Centella asiatica (L.) 

Urban) antara lain senyawa saponin, termaksud asiaticoside, asam asiatat, 

madecassoside, thankunside, isothankunside, brahmoside, brahmic acid, madasiatic 

acid, triterpen acid, meso-inosetol, centellose, carotenoids, garamK,Na, Ca, Fe, 

fosfor, vellarine, tannin, mucilage, resin, pectin, gula, vitamin B, minyak lemak, 

kalsium oksalat dan amygladin.
 

Salah satu kandungan kimia pegagan yaitu  

brahmoside dari golongan senyawa saponin memperlihatkan efek sedatif. Kenyataan 

ini juga mendukung kegunaan tumbuhan tersebut dalam pengobatan tradisional 

sebagai obat sedatif (Permadi, 2005; Achmad 2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh  Amalia (2009) dengan menggunakan metode 

rotarod menyebutkan bahwa ekstrak pegagan mempunyai efek sedasi pada mencit. 

Dalam pengembangan pegagan sebagai Obat Tradisional maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol 70% dan 96% herba 

pegagan (Centella asiatica (L.) Urban), sehingga akan diperoleh bahan baku yang 

memiliki persyaratan khasiat. Pada penelitian ini telah dilakukan penelitian untuk 

mengetahui efek sedasi fenobarbital oleh ekstrak etanol 70% dan 96% herba pegagan 

(Centella asiatica (L.) Urban) dengan metode potensiasi narkose. Efek sedasi pada 

mencit diamati dari waktu yang dibutuhkan mencit untuk mulai tidur dan durasi tidur 

mencit 
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1.2 Perumusan masalah 

Bagaimanakah perbandingan efek sedasi pada mencit akibat pengaruh 

pemberian ekstrak etanol 70% dan 96% herba pegagan (Centella asiatica (Linn.) 

Urban ) yang diinduksi oleh fenobarbital dengan metode potensiasi narkose. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum  

Mengetahui perbandingan efek sedasi pada mencit akibat pengaruh pemberian 

ekstrak etanol 70% dan 96%  herba pegagan (Centella asiatica (Linn.) Urban.  

 

1.3.2 Tujuan khusus  

1. Mengetahui pengaruh ekstrak etanol 70% dan 96% herba pegagan 

(Centella asiatica (Linn.) Urban ) terhadap waktu yang dibutuhkan mencit 

untuk mulai tidur  dengan penginduksi fenobarbital menggunakan  metode 

potensiasi narkose. 

2. Mengetahui pengaruh ekstrak etanol 70% dan 96% herba pegagan 

(Centella asiatica (Linn.) Urban ) terhadap durasi tidur mencit dengan 

penginduksi fenobarbital menggunakan metode potensiasi narkose. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Memberi informasi tentang pelarut yang dipilih untuk mengekstraksi 

herba pegagan Centella asiatica (Linn.) Urban ) sehingga diperoleh bahan 

baku yang memiliki aktivitas sebagai sedatif.  

2. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pengobatan tradisional 

menggunakan pegagan Centella asiatica (Linn.) Urban ). 

3. Pemanfaatan tanaman obat tradisional sebagai bahan baku obat yang dapat 

mendukung perekonomian rakyat. 

 


