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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

International Association for Study of Pain (IASP) mendefinisikan Nyeri 

sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat 

kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam 

bentuk kerusakan tersebut (Patel, 2010).  

Nyeri merupakan suatu keluhan utama yang membawa pasien pergi ke 

dokter. Hasil penelitian multisenter di 14 rumah sakit pendidikan di seluruh 

Indonesia yang dilakukan kelompok studi nyeri oleh perhimpunan sepesialis saraf 

seluruh Indonesia pada Mei 2002 didapatkan sekitar 4.456 kasus, tercatat 

sebanyak 25 % dari total pengunjung datang dengan keluhan nyeri. Kasus nyeri 

kepala berjumlah 1.598 orang (35,86%), nyeri punggung bawah (pinggang) 

18,37%, nyeri neuropati yang merupakan gabungan nyeri neuropatì diabetìka, 

nyeri pascaherpes, dan neuralgia trigeminal sebanyak 422 orang (9,5%), dan nyeri 

lainnya seperti nyeri bahu, tengkuk, sendi, miofasial, dan sebagainya sebanyak 

1.617 orang (36,27%) (Lucas, 2004). 

Nyeri dapat diatasi dengan pemberian obat analgesik dengan dosis 

adekuat, diantaranya adalah obat analgetik antiinflamasi (NSAIDs). Pada tahun 

2000 tercatat 73 % penderita nyeri di Indonesia mendapat pengobatan NSAID. 

Selain memberikan efek terapeutik NSID juga dapat menimbulkan efek samping 

berupa tukak lambung sebanyak 12-30% dan 2-19%  mengalami  tukak duodenum 



2 

 

   

(Suyata, 2004). Gangguan fungsi trombosit akibat hambatan biosintesis 

tromboksan A2 (TXA2) sehingga menyebabkan peningkatan waktu perdarahan 

(Jackson R dan Jasson D, 2008). Pada beberapa orang dapat terjadi reaksi 

hipersensitivitas berupa rinitis vasomotor, odem angioneurotik, urtikaria luas, 

asma bronkial, hipotensi sampai keadaan pre syok dan syok (Wilmana, 2007). 

Selain dengan obat analgesik dan tindakan pembedahan, nyeri juga dapat diatasi 

dengan pengobatan tradisional, termasuk cengkeh (Syzigium aromaticum). 

Cengkeh memiliki banyak kegunaan karena bunga, tangkai bunga dan daun 

cengkeh, mengandung minyak cengkeh yang mempunyai rasa dan aroma khas dan 

banyak disenangi orang, penggunaan minyak cengkeh dalam bentuk balsam sudah 

banyak digunakan di Indonesia dan karena sifatnya sebagai analgesik, 

(Nurdjannah,2004). 

Minyak cengkeh merupakan minyak atsiri yang diperoleh dari tanaman 

cengkeh (Syzigium aromaticum). Minyak atsiri ini dapat diperoleh dari bunga, 

tangkai, dan daun. Minyak atsiri cengkeh (Syzigium aromaticum) mempunyai 

total komponen sebesar 70-80% dari jumlah total minyak cengkeh (Nurdjannah, 

2004). Bunga cengkeh sendiri mengandung 16-23% minyak astiri yang terdiri dari 

64-85% eugenol. Eugenol dari minyak cengkeh diduga kuat menghambat enzim 

COX-2 (58.15%) dan 5-LOX (85.15%) sehingga mediator-mediator nyeri seperti 

prostaglandin tidak terbentuk (Hyun et al, 2011).  Selain eugenol, terdapat 10% 

zat galat yaitu kuersetin dan kaemferol yang diduga mampu menghambat COX-1, 

COX-2 dan PGE2 yang berfungsi sebagai efek Antiinflamtory pada tikus yang 

diinduksi carrageenan (Keiko, 2003; Hiroyoshi, 2002).  
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

melihat efek ekstrak bunga cengkeh sebagai analgesik pada tikus  strain wistar 

dengan metode writhing test 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak bunga cengkeh dapat memberikan efek analgesik pada 

tikus wistar dengan uji writhing test ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk membuktikan apakah ekstrak bunga cengkeh dapat 

memberikan efek analgesik pada tikus wistar dengan uji writhing test. 

1.3.2Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Untuk membuktikan bahwa pemberian ekstrak bunga 

cengkeh  mempunyai efek analgesik yang ditunjukkan 

dengan penurunan jumlah geliat tikus dengan metode 

writhing test. 

1.3.2.1 Untuk mengetahui dosis ekstrak bunga cengkeh (syzigium 

aromaticum) yang optimal sebagai analgesik pada tikus putih 

strain wistar dengan metode writhing test. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1.4.1.1 Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan 

mengenai tanaman obat, yaitu ekstrak bunga cengkeh 
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(syzigium aromaticum) dapat dikembangkan lebih lanjut 

sebagai adjuvant obat analgesik 

1.4.1.2 Sebagai dasar untuk pengembangan penelitian tentang ekstrak 

bunga cengkeh (syzigium aromaticum). 

1.4.2 Manfaat Klinis 

1.4.2.1 Dari hasil penelitian ini ekstrak bunga cengkeh (syzigium 

aromaticum) dapat digunakan sebagai adjuvant obat analgesik. 

 


