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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).       

Dari banyaknya tumbuhan berkhasiat obat tersebut, beberapa di antaranya 

berkhasiat sebagai tonikum. Tonikum adalah suatu bahan atau campuran bahan yang 

dapat memperkuat tubuh atau memberi tambahan tenaga/energi pada tubuh. Kata 

tonic berasal dari bahasa yunani yang berarti meregang. Tonikum dapat meregang 

atau memperkuat sistem fisiologis tubuh sebagaimana halnya olah raga yang dapat 

memperkuat otot-otot (Gunawan, 1999).  Selain itu, senyawa ini dapat meningkatkan 

aktivitas psikis, menghilangkan rasa kelelahan dan penat, serta meningkatkan 

kemampuan berkonsentrasi (Mutschler, 1986).   

Oleh karena itu masyarakat, khususnya kaum pria banyak yang mengonsumsi 

tonikum. 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 jabe jawa (Piper retrofractum, Vahl) (Ikawati, 2007). 

Pada penelitian ini akan di uji khasiat tonikum dengan membandingkan 

lengkuas merah (Alpinia purpurata K. Schum) dan lengkuas putih (Alpinia galanga 

L.)  dalam meningkatkan stamina tubuh melalui penggunaan hewan coba mencit.  
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Penelitian sebelumnya telah dilakukan uji untuk mengetahui bagaimana efek 

lengkuas putih (Alpinia galanga L.) dan hasilnya menunjukkan bahwa lengkuas putih 

(Alpinia galanga L.) dapat memberikan efek tonikum pada mencit jantan (Rahardian, 

2007).  

Bahan kimia yang terkandung dalam buah lengkuas putih (Alpinia galanga L.) 

di antaranya kaiofilin oksida; kariofillenol; kuersetin 3-metil eter; ramnositrin; dan 7-

hidroksi-3,5-dimetoksiflavon. Sementara rimpangnya mengandung minyak atsiri 1% 

dengan kandungan metilsinamat, sineol, kamfer, δ-pinen, gaalangin, eugenol, kamfor, 

gaalangol, sesuiterpen, kadinena, hidrates, heksahidrokadalene, dan kristal kuning 

(Hariana, 2006). Sedangkan pada lengkuas merah (Alpinia purpurata K. Schum), 

rimpangnya mengandung bahan kimia seperti saponin, tanin, flavonoida, dan minyak 

atsiri, pada batangnya juga terkandung saponin, tanin, dan flavonoida (Permadi, 

2008). 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka telah dilaksanakan 

penelitian tentang efek tonikum ekstrak rimpang lengkuas merah (Alpinia purpurata 

K. Schum) berdasarkan pada pendekatan kemotaksonomi di mana kerabat dekat dari 

lengkuas merah yaitu lengkuas putih (Alpinia galanga L.) yang sudah terbukti 

memiliki aktivitas tonikum, sehingga ada kemungkinan lengkuas merah juga 

memiliki khasiat yang serupa.  

Penelitian ini menggunakan metode Forced Swimming Test yaitu uji untuk 

mengetahui daya tahan mencit berenang, sehingga dapat dilihat khasiat dan 

efektivitas ekstrak rimpang lengkuas merah (Alpinia purpurata K. Schum) sebagai 

tonikum sekaligus membandingkan potensinya sebagai tonikum dengan rimpang 

lengkuas putih (Alpinia galanga L.). 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 

penggunaan tanaman lengkuas merah (Alpinia purpurata K. Schum) pada produk 

farmasi dan akan ada penelitian lebih lanjut mengenai khasiat ekstrak etanol rimpang 

lengkuas merah sebagai tonikum sehingga perannya sebagai tanaman obat akan lebih 

berarti. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana efek tonikum ekstrak etanol rimpang lengkuas merah dan lengkuas 

putih pada mencit jantan dengan uji daya tahan berenang? 

2. Bagaimana perbandingan ekstrak etanol rimpang lengkuas merah dan lengkuas 

putih terhadap efek tonikum pada mencit jantan dengan uji daya tahan 

berenang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui efek tonikum ekstrak etanol rimpang lengkuas merah dan lengkuas 

putih pada mencit jantan dengan uji daya tahan berenang. 

2. Membandingkan efek tonikum rimpang lengkuas merah dan rimpang lengkuas 

putih terhadap pemberian ekstrak etanol pada mencit jantan dengan uji daya 

tahan berenang. 

1.4 Hipotesis 

1. Ekstrak etanol rimpang lengkuas merah dan rimpang lengkuas putih dapat 

memberikan efek tonikum pada mencit jantan. 

2. Berdasarkan pendekatan taksonomi pemberian dosis ekstrak etanol rimpang 

lengkuas merah dan rimpang lengkuas putih dapat memberikan efek tonikum 

yang serupa pada mencit jantan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 

penggunaan tanaman lengkuas merah (Alpinia purpurata K. Schum) pada produk 

farmasi dan akan ada penelitian lebih lanjut mengenai khasiat ekstrak etanol rimpang 

lengkuas merah sebagai tonikum sehingga perannya sebagai tanaman obat akan lebih 

berarti.  

 


