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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

          Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar 

di dunia yang memiliki lebih dari 30.000 spesies tanaman tingkat tinggi. 

Hingga saat ini, tercatat 7000 spesies tanaman telah diketahui khasiatnya 

namun kurang dari 300 tanaman yang digunakan sebagai bahan baku industri 

farmasi secara regular. Sekitar 1000 jenis tanaman yang telah diidentifikasi 

dari aspek botani sistematik tumbuhan dengan baik. WHO pada tahun 2008 

mencatat bahwa 68% penduduk dunia masih menggantungkan sistem 

pengobatan tradisional yang mayoritas melibatkan tumbuhan untuk 

menyembuhkan penyakit dan lebih dari 80% penduduk dunia menggunakan 

obat herbal untuk mendukung kesehatan mereka (Saifudin, et.al., 2011).     

Saat ini gaya hidup masyarakat perkotaan mengalami perubahan yang 

sangat drastis. Gaya hidup serba cepat dan instan serta kerja ekstra keras 

menjadi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu 

kebutuhan masyarakat terhadap suplemen stamina menjadi meningkat. 

Namun banyak diantaranya dapat memberikan efek samping yang berbahaya 

jika digunakan dalam waktu yang lama, bahkan dapat menyebabkan kematian 

apabila dikonsumsi dengan frekuensi yang tinggi. Beberapa contoh tanaman 

yang sering digunakan sebagai tonikum adalah Lengkuas (Alpinia galanga 

L.) (Rahardian, 2007), akar pasak bumi (Eurycoma longifolia Jack) (Dewi, 

2007), rimpang jahe merah (Zingiber officinal, Rosc) (Setyowati, 2007) dan 

buah cabe jawa (Piper retrofractum, Vahl) (Ikawati, 2007) 

Salah satu tanaman obat yang sering digunakan masyarakat sebagai 

tanaman pagar adalah mangkokan. Tanaman mangkokan merupakan 

tumbuhan liar yang dapat tumbuh seperti halnya gulma yang toleransi 

terhadap lingkungan disekitarnya. Perbanyakannya juga mudah yaitu cukup 

dengan stek batang.  Tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang dengan 

cepat jika dilakukan teknik budidaya yang tepat. Pemanfaatan tanaman ini 

belum maksimal karena kebanyakan masyarakat belum mengetahui manfaat 
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dan penggunaannya sebagai tanaman obat. Selain itu, belum ada masyarakat 

yang membudidayakan tanaman mangkokan untuk tujuan bisnis. Peluang 

pengembangan tanaman mangkokan dilakukan pada bisnis obat yang bahan 

dasarnya yang terbuat dari ekstrak daun mangkokan dan dapat di gunakan 

secara praktis oleh konsumen. 

Dari banyak tumbuhan yang berkhasiat obat, beberapa tumbuhan di 

antaranya berkhasiat sebagai tonikum. 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). 

Sementara Ginseng (Panax ginseng) memiliki berbagai macam 

aktivitas farmakologis. Antara lain sebagai adaptogen yang membantu tubuh 

meningkatkan kekebalan dari cekaman kimia dan fisik. Ginseng juga 

memiliki aktivitas yang meningkatkan vitalis dan daya tahan serta 

meningatkan kapasitas mental (Thorne Research, 2009) 

Pada penelitian ini akan di uji khasiat tonikum dari daun tanaman 

Mangkokan (Polyscias scutellaria Merr). Yang masih satu famili dengan 

tanaman Ginseng diduga memiliki kandungan senyawa yang sama dengan 

ginseng sehinga dapat memberikan efek tonikum. Berdasarkan pendekatan 

taksomi, maka tanaman tersebut yang dipilih. 

 

 

 

 



3 
 

1.2 Perumusan Masalah 

        Berdasarkan hal-hal yang telah diuraiikan dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh aktivitas tonikum yang diberikan oleh ekstrak 

etanol  daun tanaman Mangkokan (Polyscias scutellaria Merr) dan ekstrak 

etanol sedian serbuk ginseng pada mencit jantan (Mus musculus) dengan 

uji daya tahan berenang ? 

2. Bagaimana perbandingan ekstrak etanol daun tanaman Mangkokan 

(Polyscias scutellaria Merr) dan ekstrak etanol sedian serbuk ginseng 

sebagai tonikum pada mencit jantan (Mus musculus) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui aktivitas tonikum dari ekstrak etanol daun tanaman 

Mangkokan (Polyscias scutellaria Merr) dan ekstrak etanol sedian serbuk 

ginseng terhadap daya tahan berenang mencit jantan (Mus musculus). 

2. Membandingkan efektif dari ekstrak etanol daun tanaman Mangkokan 

(Polyscias scutellarium Merr) dan ekstrak etanol sedian serbuk ginseng 

sebagai tonikum pada mencit jantan (Mus musculus). 

1.4 Hipotesis 

1. Ekstrak etanol tanaman daun mangkokan (Polyscias scutellaria Merr) dan 

ekstrak etanol sedian serbuk ginseng dapat memberikan efek tonikum pada 

mencit jantan. 

2. Ekstrak etanol daun mangkokan (Polyscias scutellaria Merr) dapat 

memberikan efek tonikum yang serupa dengan ekstrak etanol dari sediaan 

ginseng pada mencit jantan (Mus musculus). 

1.5 Manfaat Penelitian 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 

penggunaan daun tanaman Mangkokan (Polyscias scutellaria Merr)pada 

produk farmasi dan akan ada penelitian lebih lanjut mengenai khasiat ekstrak 

etanol daun tanaman Mangkokan (Polyscias scutellaria Merr) sebagai 

tonikum sehingga perannya sebagai tanaman obat akan lebih berarti. 


