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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Nyeri merupakan salah satu alasan yang sering menyebabkan pasien 

mencari pertolongan medis. Berdasarkan data yang diperoleh American 

Medical Association, nyeri merupakan salah satu prevalensi medical 

complaint yang banyak di US, dan diperkirakan sembilan dari sepuluh orang 

Amerika yang berusia 18 tahun ke atas menderita nyeri paling tidak sekali 

dalam satu bulan (Evans, 2006). Pada Mei 2002 di poliklinik penyakit saraf 

fakultas kedokteran negeri seluruh Indonesia, tercatat sebanyak 25% dari total 

pengunjung datang dengan keluhan nyeri (Lukas, 2003). 

Respon nyeri merupakan mekanisme pertahanan tubuh (Guyton dan Hall, 

2008), melalui deteksi, lokasi dan identifikasi adanya kerusakan jaringan agar 

dapat segera di atasi. Setiap perasaan nyeri dengan intensitas sedang sampai 

kuat sering disertai oleh rasa cemas (anxietas) dan keinginan kuat untuk 

melepaskan diri dari perasaan tersebut (Fields dan Martin, 2001). 

Pengobatan yang ideal untuk nyeri adalah menghilangkan penyebabnya, 

yaitu mengobati penyakit yang menimbulkan nyeri. Nyeri dapat diatasi dengan 

pemberian obat analgetik dengan dosis adekuat, di antaranya adalah obat 

analgetik antiinflamasi (NSAID). Pada tahun 2000 tercatat 73% penderita nyeri 

di Indonesia mendapat pengobatan NSAID (Laksono, 2001). Namun pegobatan 

menggunakan anlagetik NSAID dapat menimbulkan efek samping. Di Amerika 

Serikat oleh American Association Of Poison Control Centers (AAPCC) 

dilaporkan bahwa setiap tahunnya lebih dari 200.000 penggunaan analgesik 
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dan sekitar 240 diantaranya menyebabkan kematian, dimana 18 % diantaranya 

adalah akibat penggunaan NSAID (Mark HB, Robert B, 1999). Dari penelitian, 

sebanyak 93,4% pengguna NSAID menimbulkan tukak lambung akibat 

hambatan biosintesis prostaglandin (Tamblyn, 1997). Gangguan fungsi 

trombosit akibat hambatan biosintesis tromboksan A2 (TXA2), dan beberapa 

orang dapat terjadi reaksi hipersensitivitas berupa rhinitis vasomotor, oedem 

angioneuropatik, urtikaria luas, asma bronchial, hipotensi sampai keadaan pre 

syok dan syok (Wilmana, 2001). 

Oleh karena adanya keterbatasan penggunaan NSAID, maka penggunaan 

tumbuhan yang mempunyai efek analgetik dapat dipertimbangkan sebagai 

adjuvant. Penggunaan bahan alam sebagai obat cenderung meningkat, karena 

adanya krisis berkepanjangan yang mengakibatkan turunya daya beli 

masyarakat. Indonesia kaya akan sumber daya alam hayati yang bisa 

dimanfaatkan sebagai obat nyeri, salah satunya kemuning (Murraya 

paniculata). Sejak dulu masyarakat memanfaatkan kemuning untuk mengobati 

berbagai penyakit, antara lain nyeri karena bisul, rematik, sakit gigi, infeksi 

saluran kencing, dan sebagainya (Wijayakusuma, 2000). 

Kemuning (Murraya paniculata [L.] Jack) termasuk familia rutaceae 

(Backer dan Van den Brink, 1968).  Daun kemuning diduga mempunyai efek 

analgesik kerena mengandung metil salisilat (Dalimartha, 2004). Metil salisilat 

dapat menyebabkan hambatan terhadap enzim COX sehingga mediator-

mediator nyeri seperti prostaglandin tidak terbentuk (Wilmana, 2001). Selain 

itu daun kemuning juga mengandung bahan-bahan lain seperti beta 

caryophyllen, eugenol, dan osthol (Dalimartha, 2004) yang mempunyai efek 
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analgetik serta inflamasi (International Flavors and Fragrances, 2004). 

Kandungan flavonoid pada daun kemuning juga mempunyai efek analgetik 

karena mampu menghambat aktivitas enzim lipooksigenase dan 

siklooksigenase (Halliwell and Gutteridge, 2000). Beberapa penelitian telah 

dilakukan untuk melihat efek analgesik kemuning, antara lain oleh Pudjiastuti, 

dkk (1989) membuktikan bahwa ekstrak etanol daun kemuning yang diperoleh 

melalui metode maserasi ternyata mempunyai efek analgetik setelah di uji 

dengan metode hot plate test (Dalimartha, 2002). Penelitian lainnya juga 

dilakukan oleh Astuti (2005) yang menggunakan writhing test untuk 

membuktikan adanya efek analgetik daun kemuning dengan melihat jumlah 

geliat pada tikus.  

Dalam penelitian ini ekstrak kemuning didapatkan dengan metode dekok. 

Dekok merupakan salah satu bentuk ekstrak yang bersifat kasar (Sampurno, 

2000). Dekok lebih banyak dipakai di masyarakat karena proses pembuatannya 

lebih mudah, murah, dan cepat, serta terhindar dari kontaminasi bahan kimia 

jika dilakukan dengan benar (Sampurno, 2000). Untuk membuktikan apakah 

dekok kemuning juga memiliki khasiat sebagai analgetik pada tikus strain 

wistar maka dilakukan pengukuran respon nyeri menggunakan analgesy-meter 

dengan  paw pressure test. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut: 
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1. Apakah dekok daun kemuning (Murraya paniculata [L.] Jack) memiliki 

efek analgetik pada tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar yang 

mendapat trauma mekanik dengan Paw Pressure Test ? 

2. Berapakah dosis dekok daun kemuning (Murraya paniculata [L.] Jack) yang 

paling efektif terhadap penurunan respon nyeri pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) strain wistar ? . 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk membuktikan adanya efek analgetik dari dekok daun kemuning 

(Murraya paniculata [L.] Jack). 

2. Mengetahui dosis dekok daun kemuning (Murraya paniculata [L.] Jack) 

yang paling efektif terhadap penurunan respon nyeri pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) strain wistar. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademis 

1. Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan mengenai tanaman 

obat, yaitu dekok daun kemuning (Murraya paniculata [L.] Jack) dapat 

dikembangkan lebih lanjut sebagai adjuvant obat analgetik. 

2. Sebagai dasar untuk pengembangan penelitian tentang dekok daun 

kemuning (Murraya paniculata [L.] Jack).  

1.4.2  Manfaat Klinis 

Dari hasil penelitian ini daun kemuning (Murraya paniculata [L.] Jack) 

dapat digunakan sebagai adjuvant obat analgetik. 

 


