
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Back to nature merupakan salah satu alternatif yang dipilih oleh 

kebanyakan masyarakat Indonesia, yang ditunjukan oleh adanya keinginan untuk 

menggunakan dan mengkonsumsi ramuan obat tradisional yang diyakini memiliki 

efek samping yang kecil, asalkan pemanfaatanya sesuai dosis. Dari banyaknya 

keinginan masyarakat untuk menggunakan dan mengkonsumsi ramuan obat 

tradisional inilah dapat dijadikan peluang pasar yang diperkirakan jumlahnya 

yang terus meningkat karena gaya hidup global, terutama di kota-kota besar. 

Untuk meningkatkan taraf hidup di Indonesia, masyarakat harus bekerja 

keras dan disertai dengan usaha, telah banyak beredar luas di masyarakat obat-

obat kimia sintetik untuk meningkatkan daya tahan fisik agar dapat bekerja 

dengan maksimal. Namun banyak diantaranya dapat memberikan efek samping 

yang berbahaya jika digunakan dalam waktu yang lama, bahkan dapat 

menyebabkan kematian apabila digunakan atau dikonsumsi dengan frekuensi 

yang tinggi. 

Indonesia sebagai negara tropis memiliki keanekaragaman sumber daya 

alam hayati. Keanekaragaman ini sangat bermanfaat, terutama dengan banyaknya 

spesies tumbuhan dan tanaman yang dapat digunakan sebagai obat. Tumbuhan 

dan tanaman obat ini telah dijadikan obat tradisional yang turun temurun karena 

obat tradisional memiliki banyak kelebihan diantaranya mudah diperoleh, 

harganya yang lebih murah, dapat diramu sendiri dan memiliki efek samping yang 

lebih kecil dibandingkan obat-obatan dari produk farmasi. Oleh sebab itu, 

kecenderungan masyarakat untuk menggunakan obat tradisional yang berasal dari 

alam atau herba dalam pemeliharaan kesehatan, kebugaran, dan pengobatan 

semakin meningkat (Wijayakusumah 2001). 

Dari banyak tumbuhan yang berkhasiat obat, beberapa tumbuhan di 

antaranya berkhasiat sebagai tonikum. dan salah satu tumbuhan yang sudah 

terbukti berkhasiat sebagai tonikum adalah ginseng. Menurut literalur Cina, 

tumbuhan ginseng sudah dimanfaatkan sebagai obat sejak 2.000 tahun yang lalu. 
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Ginseng dilaporkan bisa menghilangkan kelelahan tubuh akibat kerja berat. Selain 

itu, ginseng juga berkhasiat sebagai stimulansia (perangsang), tonikum, dan 

penyegar (Gunawan D.,2000).  

Tonikum merupakan campuran bahan yang dapat memperkuat tubuh atau 

memberi tambahan tenaga/energi pada tubuh. Kata tonic sendiri berasal dari 

bahasa yunani yang berarti meregang. Tonikum dapat meregang atau memperkuat 

sistem fisiologis tubuh sebagaimana halnya olah raga yang dapat memperkuat otot 

(Gunawan, 1999).  Selain itu, senyawa ini dapat meningkatkan aktivitas psikis, 

menghilangkan rasa kelelahan dan penat, serta meningkatkan kemampuan 

berkonsentrasi (Mutschler, 1986). 

Tumbuhan ginseng yang termasuk famili Araliceae dapat di temukan 

diseluruh asia dan rusia, tanaman ginseng sendiri telah dijaga kelestariannya oleh 

penduduk asli Manchuria dan Korea Utara. Tetapi lebih banyak dimanfaatkan di 

asia, seperti di Korea, China, dan Jepang untuk di export atau digunakan sebagai 

obat herbal (Alternative Medicine Review,2009). 

 Ginseng merupakan nama umum untuk tumbuhan jenis panax, terdapat 

beberapa tumbuhan dari jenis ini seperti Panax ginseng, Panax quinquefolius, 

Panax notoginseng, dan Panax japonicas. Dari beberapa tumbuhan tersebut 

ginseng atau sering dikenal dengan sebutan ginseng cina atau ginseng korea yang 

paling banyak digunakan olah masyarakat. Seperti yang diketahui dan telah 

dilakukan standarisasi bahwa ekstrak akar ginseng mengandung approximately 13 

glycosylated steroidal saponins (ginsenosides) yang merupakan zat aktif sebagai 

tonikum dimana dapat meningkatkan vitalitas dan kesehatan tubuh (Chen et al. 

2012). Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan uji khasiat tonikum dengan 

ekstrak etanol daun kedondong laut (Nothopanax fruticosum (L.) Miq) dimana 

dari literatur dikehui, daun tumbuhan Kedondong laut mengandung steroid, 

saponin, yang mungkin dapat meningkatkan vitalitas dan kesehatan tubuh 

(Istyawati, 1994). Dan dilihat berdasarkan pendekatan Kemotaksonomi tumbuhan 

Kedondong laut masih satu famili dengan tumbuhan Ginseng. 
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1.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh aktivitas tonikum yang diberikan oleh ekstrak etanol 

daun kedondong laut (Nothopanax fruticosum (L.) Miq) dan ekstrak etanol 

dari sediaan serbuk ginseng terhadap daya tahan berenang pada mencit 

jantan (Mus musculus) ? 

2. Bagaimana perbandingan ekstrak etanol daun kedondong laut 

(Nothopanax fruticosum (L.) Miq) dengan ekstrak etanol dari sediaan 

serbuk ginseng terhadap efek tonikum pada mencit jantan (Mus musculus)  

pada uji daya tahan berenang ? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh aktivitas tonikum yang diberikan oleh 

ekstrak etanol daun kedondong laut (Nothopanax fruticosum (L.) Miq) dan 

ekstrak etanol dari sediaan serbuk ginseng terhadap daya tahan berenang 

pada mencit jantan (Mus musculus). 

2. Untuk membandingan ekstrak etanol daun kedondong laut (Nothopanax 

fruticosum (L.) Miq)  dan ekstrak etanol dari sediaan serbuk ginseng 

terhadap efek tonikum pada mencit jantan (Mus musculus) dengan uji daya 

tahan berenang.  

 

1.4 Hipotesis 

1.   Ekstrak etanol daun kedondong laut (Nothopanax fruticosum (L.) Miq) dapat   

  memberikan pengaruh aktivitas tonikum terhadap daya tahan berenang pada   

  mencit (Mus musculus). 

2. Ekstrak etanol daun kedondong laut (Nothopanax fruticosum (L.) Miq) dapat 

memberikan efek tonikum yang serupa dengan ekstrak etanol dari sediaan 

ginseng pada mencit jantan (Mus musculus). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi 

ilmiah pada bidang Kimia Bahan Alam dan bidang Farmasi dari aktivitas tonikum 

yang terkandung dalam daun tumbuhan kedondong laut (Nothopanax fruticosum 

(L.) Miq) yg telah di bandingkan terhadap sediaan serbuk ginseng sehingga dapat 

menjadi pertimbangan masyarakat untuk menggunakan daun kedonodong laut 

dengan dosis yang tepat sebagai tonikum. 

 


