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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Inflamasi merupakan suatu respon jaringan terhadap rangsangan fisik atau 

kimiawi yang merusak. Rangsangan ini menyebabkan lepasnya mediator 

inflamasi seperti histamin, serotonin, bradikinin, dan prostaglandin yang 

menimbulkan reaksi radang berupa panas, nyeri, merah, bengkak, dan disertai 

gangguan fungsi. Kerusakan sel yang terkait dengan inflamasi berpengaruh pada 

selaput membran sel yang menyebabkan leukosit mengeluarkan enzim-enzim 

lisosomal dan asam arakhidonat. Metabolisme asam arakhidonat menghasilkan 

prostaglandin-prostaglandin yang mempunyai efek pada pembuluh darah, ujung 

saraf, dan pada sel-sel yang terlibat dalam inflamasi (Katzung, 2004). 

Inflamasi dapat dibedakan atas inflamasi akut dan kronis. Inflamasi akut 

adalah respon awal tubuh oleh benda berbahaya dan meningkat dengan 

meningkatnya pergerakkan plasma dan leukosit dari darah ke jaringan luka. 

Reaksi biokimia berantai yang mempropagasi dan pematangan respon imun, 

termasuk system vaskuler, system imun, dan berbagai sel yang ada pada jaringan 

luka. Inflamasi kronis adalah inflamasi berkepanjangan yang memicu peningkatan 

pergantian tipe sel yang terdapat pada tempat inflamasi dan dicirikan dengan 

kerusakkan dan penutupan jaringan dari proses inflamasi (Gard, 2001). 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa inflamasi kronis berkaitan erat 

dengan adanya peningkatan mutasi seluler yang menginisiasi terjadinya kanker 

(Albini & Sporn, 2007). Inflamasi yang terjadi terus menerus pada pembuluh 

darah berkontribusi langsung pada terbentuknya plak dalam dinding pembuluh 

arteri sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah dan menyebabkan tekanan 

darah tinggi, serangan jantung, serta stroke (Libby et al., 2010). Penyakit lain 

yang melibatkan adanya proses inflamasi kronis dalam tubuh antara lain, arthritis, 

asma, diabetes, alergi, anemia, penyakit Alzheimer, fibrosis, fibromyalgia, 

systemic lupus, psoriasis, pancreatitis, dan penyakit-penyakit autoimun sehingga 

diperlukan obat antiinflamasi (Borne et al., 2008). 
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Di indonesia penyakit yang melibatkan proses inflamasi di dalam tubuh 

angka kejadiannya cukup tinggi. Prevalensi nasional Penyakit Diabetes Melitus 

adalah 2,1%, Asma 4,5%, Dermatitis 6,8%, Infeksi Saluran Pernafasan Akut 

25,50%. Pnemonia 2,13%, Penyakit Sendi 24,7%, Penyakit Tumor/Kanker 0,4%, 

Hepatitis 1,2%, penyakit tersebut termasuk penyakit yang terdapat reaksi 

inflamasi (RISKESDAS, 2013).  

Dewasa ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa 

penyakit diabetes melitus erat kaitannya dengan penyakit periodontal, yaitu 

penyakit peradangan kronis pada jaringan penyangga gigi. Periodontitis telah 

diidentifi kasi sebagai komplikasi keenam diabetes. Beberapa penelitian 

menyatakan bahwa diabetes menjadi faktor risiko prevalensi dan keparahan 

gingivitis (peradangan gingiva) dan periodontitis (peradangan jaringan 

periodonsium) (Newman MGet al, 2003). 

Asma adalah penyakit inflamasi kronik saluran napas yang melibatkan 

berbagai sel inflamasi sehingga menimbulkan gejala yang berhubungan dengan 

luas inflamasi, obstruksi jalan napas revelsibel baik secara spontan maupun 

dengan pengobatan dan hipereaktiviti bronkus terhadap berbagai rangsangan 

(NHLBI tahun 1992) dan yang dengan terapi spesifik dapat secara total ataupun 

persial diredakan gejalanya (McCormack Met all, 2008). 

Dermatitis adalah peradangan kulit (epidermis dan dermis) sebagai respon 

terhadap pengaruh faktor eksogen dan endogen, menimbulkan kelainan klinis 

berupa efloresensi polimorfik dan keluhan gatal. Terdapat berbagai macam 

dermatitis, dua diantaranya adalah dermatitis kontak dan dermatitis okupasi. 

Dermatitis kontak adalah kelainan kulit yang bersifat polimorfi sebagai akibat 

terjadinya kontak dengan bahan eksogen (Dailli, 2005). 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah proses inflamasi yang 

disebabkan oleh virus, bakteri, atipikal (mikroplasma), atau aspirasi substansi 

asing yang melibatkan suatu atau semua bagian saluran pernapasan (Wong,  

2003). ISPA adalah infeksi yang terutama mengenai saluran pernafasan atas 

maupun bawah disebabkan oleh virus, bakteri, atipikal (mikroplasma), tanda dan 

gejalanya sangat bervariasi antara lain demam, pusing, lemas, tidak nafsu makan, 

muntah, batuk, keluar sekret, stridor (suara napas), dyspnea (kesulitan bernapas), 
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retraksi suprasternal(adanya tarikan dada), hipoksia (kurang oksigen) (Depkes, 

2008). 

Pneumonia merupakan kumpulan gejala (demam, nyeri pleuritik, sesak 

nafas) dan tanda (infiltrat paru) yang berasal dari sistem pernapasan namun dapat 

mempengaruhi penderitanya secara sistemik (Lim WS, 2009). Sebagai penyakit 

infeksi, PK (Pneumonia Komunitas) dapat menstimulasi proses inflamasi dimana 

terjadi pelepasan sitokin proinflamasi dan mediator lipid ke sistemik serta 

menyebabkan gangguan sistem hemostasis yang ditandai dengan keadaan 

hiperkoagulasi (Kaplan V et all, 2003). 

Osteoartritis (OA) yang didefinisikan oleh American College of 

Rheumatology (ACR) merupakan kumpulan kondisiyang berpengaruh pada sendi 

dengan tanda dan gejala berhubungan dengan rusaknya integritas kartilago 

artrikuler (Sharma, 2001). Patogenesis OA saat ini diyakini tidak hanya proses 

degeneratif saja namun juga melibatkan berbagai unsur dalam proses inflamasi 

terutama sinovitis serta keterlibatan tulang subkhondral (Hurley et al, 2004). Oleh 

karenanya manifestasi klinis OA tidak hanya nyeri, namun juga kekakuan sendi, 

gangguan pergerakan serta efusi, dimana dalam proses peradangan melibatkan 

berbagai mediator inflamasi, baik prostaglandin, sitokin yang memacu proses 

patologi lebih lanjut (Kertia et al, 2003). 

Hepatitis adalah proses terjadinya inflamasi dan atau nekrosis jaringan 

hatiyang dapat disebabkan oleh infeksi, obat -obatan, toksin, gangguan 

metabolik,maupun kelainan autoimun. Infeksi yang disebabkan virus, bakteri, 

maupunparasit merupakan penyebab terbanyak hepatitis akut. Virus hepatitis 

merupakanpenyebab terbanyak dari infeksi tersebut. Infeksi virus hepatitis masih 

merupakanmasalah kesehatan utama, baik di negara yang sedang berkembang 

maupun dinegara maju (Arief , 2012). 

Inflamasi bila terjadi terus menerus dalam waktu lama maka merupakan 

salah satu faktor risiko timbulnya kanker. Inflamasi kronik yang terjadi akan 

menimbulkan stimulus berulang dan mengakibatkan kerusakan DNA ireversibel, 

diikuti dengan mutasi onkogen, gen supresor tumor, gen pengatur proliferasi dan 

apoptosis sel. Hubungan antara inflamasi kronik dengan kanker erat, hal tersebut 

tampak jelas pada pasien kanker kolorektal yang sebelumnya menderita 
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inflammatory bowel disease (IBD). IBDmerupakan suatu penyakit akibat 

inflamasi kronik dan dapat dibedakan menjadi ulcerative colitis (UC) dan Crohn's 

disease (CD). IBD merupakan faktor risiko kanker kolorektal, IBD akan 

meningkatkan risiko kanker kolorektal 19 kali lebih sering dibandingkan orang 

normal dan rata-rata 5% pasien IBD akan menderita kanker kolorektal dalam 

waktu 10-15 tahun kemudian (Lisiane, 2008). 

Sebagian  obat-obat antiinflamasi bekerja pada mekanisme penghambatan 

sintesis prostaglandin yang diketahui berperan sebagai mediator utama dalam 

inflamasi. Terdapat beberapa golongan obat antiinflamasi diantaranya obat 

antiinflamasi golongan steroid dan non steroid. Obat antiinflamasi golongan 

steroid diketahui dapat menghambat phospholipase A2 dalam sintesis asam 

arakhidonat, sehingga memiliki efek antiinflamasi yang poten, namun diketahui 

penggunaan obat-obatan ini dalam jangka waktu yang lama justru akan 

mengakibatkan efek samping berupa hipertensi, osteoporosis, dan hambatan 

terhadap pertumbuhan. Penggunaan steroid secara topikal pada beberapa orang 

juga dapat menunjukkan efek samping antara lain dermatitis, diabetes mellitus 

dan atrofi jaringan (Judarwanto & Dewi, 2012). 

Obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS) digunakan untuk mengobati 

reumatoid artritis, osteoartritis atau nyeri. Berbagai jenis OAINS dapat 

menghambat sintesis prostaglandin (PG) yang merupakan mediator inflamasi dan 

mengakibatkan berkurangnya tanda inflamasi. Akan tetapi, PG khususnya PGE2 

sebenarnya merupakan zat yang bersifat protektor untuk mukosa saluran cerna 

atas. Hambatan sintesis PG akan mengurangi ketahanan mukosa, dengan efek 

berupa lesi akut mukosa gaster bentuk ringan sampai berat. Gastropati OAINS 

adalah lesi mukosa gaster yang berhubungan dengan terapi OAINS (Simadibrata 

MK. 2008). 

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 
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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).  

Pengobatan terhadap inflamasi padaumumnya menggunakan obat-obatan 

sintetik,tetapi pemakaian obat-obatan tersebut selaindapat menghilangkan 

inflamasi juga memilikibanyak efek samping dan harganya relatifmahal. Cara 

pengobatan alternatif yangdigunakan untuk mengatasi hal tersebut adalahdengan 

terapi herba, yaitu memanfaatkantanaman-tanaman yang berkhasiat 

obat.Pengobatan herba tersebut umumnyamenggunakan bahan-bahan yang relatif 

mudahdidapatkan sehingga masyarakat juga lebihmudah 

memanfaatkannya(Heyne, 2007). 

Penggunaan tanaman obat untukpenyembuhan suatu penyakit dan 

pemilihanbahan-bahan alami untuk pengobatandidasarkan pada pengalaman dan 

buktipenelitian. Selain lebih ekonomis, efek sampingtanaman berkhasiat obat 

relatif kecildibandingkan dengan obat-obat sintetik, makapenggunaan tumbuhan 

obat dengan formulasiyang tepat sangat penting dan tentunya lebihaman dan 

efektif (Dalimartha, 2006). 

Ada beberapa tanaman yang memberikan hasil positif sebagai obat 

antiinflamasi, salah satunya yaitu tumbuhan jatropha curcas L. Kandungan 

senyawa yang terdapat pada ekstrak daun jatropha curcas L yang memberikan 

hasil yang positif sebagai antiinflamasi adalah Alkaloid, flavonoid, terpenoid, 

saponin, dan tanin.Tumbuhan jatropha curcas L dan jatropha gossyphifolia 

Lmemiliki famili yang sama yaitu Euphorbiaceae, sehingga diperkirakan ekstrak 

buah jatropha gossyphifolia Ljuga memiliki efek sebagai obat antiinflamasi. 

Secara tradisional jatropha gossyphifolia L digunakan untuk obat luka, 

borok, bisul, gatal-gatal, payudara bengkak, dan demam (Khare CP., 2007). Pada 

penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terhadap tanaman jatropha 

gossyphifolia Ladalah tentang uji aktifitas antiinflamasi dan analgesik dari ekstrak 

akar jatropha gossyphifolia Ldengan dosis 100 mg/kg BB dan 200 mg/kg BB. 

Kandungan kimia yang terdapat pada ekstrak akar jatropha gossyphifolia L yang 

diduga memberikan efek antiinflamasi adalah flavonoid. Cara kerja flavonoid 
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adalah menghambat sistesis enzim prostagladin, lebih khususnya endoperoxidase 

untuk menghasilkan efek antiinflamasi. (Panda B.B, et al., 2009). Penelitian lain 

yang telah dilakukan terhadap tanaman jatropha gossyphifolia L adalah tentang 

aktifitas antiinflamasi dari daun jatropha gossyphifoliaL. Kandungan kimia yang 

terdapat pada ekstrak daun jatropha gossyphifolia L yang diduga memberikan 

efek sebagai antiinflamasi adalah alkaloid. (Yerramsetty, et al., 2013). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan pada akar dan daun 

jatropha gossypifolia L, bahwa pada bagian dauh dan akarjatropha gossypifolia L 

memiliki potensi sebagai antiinflamasi, sehingga dicurigai pada buah jatropha 

gossypifolia Ljuga dapat berpotensi sebagai antiinflamasi. Pada buah jatropha 

gossypifolia L memiliki golongan senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. 

Senyawa flavonoid sangat berperan dalam aktivitas analgesik terutama dalam 

menghambat kerja enzim prostagladin (Apu, et al,. 2013). 

Mekanisme flavonoid dalam menghambat terjadinya radang melalui dua 

cara yaitu menghambat asam arakhidonat dan sekresi enzim lisosom dari 

endothelial sehingga menghambat proliferasi dan eksudasi dari proses radang. 

Terhambatnya pelepasan asam arakhidonat dari sel inflamasi akan menyebabkan 

kurang tersedianya subtrat arakhidonat bagi jalur siklooksigenase dan jalur 

lipooksigenase (Robbinson, 1995). Lisosom mengandung protease dan enzim lain. 

Protease lisosom merupakan salah satu mediator kimiawi inflamasi yang memiliki 

aktivitas enzimatis langsung, sehingga penghambatan enzim ini dapat mengurangi 

inflamasi(Vinay et al, 2007). 

Pemanfaatan tanaman sebagai obat tradisional bukanlah hal yang baru, dan 

telah dikenal masyarakat secara luas sejak zaman dahulu. Dewasa ini penggunaan 

obat-obatan yang berasal dari tanaman, banyak diminati oleh kalangan 

masyarakat, meskipun telah banyak beredar obat jadi yang merupakan senyawa 

sintesis. Hal ini dibuktikan dengan adanya kecenderungan masyarakat global 

untuk kembali ke alam (back to nature) dalam bidang penyediaan obat-obatan 

(Mahatma et al, 2005). 

Dari uraian di atas, mencoba mengkonfirmasi bahwa salah satu cara 

menghambat inflamasi adalah dengan pemberian ekstrak etanol buah jatropha 

gossyphifolia L mengandung zat aktif yaitu flavonoid yang menghambat proses 
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pembentukan inflamasi (bignootto et al., 2009). Peneliti mencoba untuk 

membuktikan bahwa ekstrak etanol buah jatropha gossyphifolia L bisa digunakan 

sebagai obat antiinflamasi yang diaplikasikan pada tikus jantan yang diinduksi 

dengan karagenin 1% (Panda B.B, et al., 2009). 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimanakah aktivitas antiinflamasi dari ekstrak etanol buah Jatropha 

gossypifolia L pada tikus jantan yang diinduksi karagenin? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui adanya efek antiinflamasi ekstrak buah Jatropha 

gossypifolia L pada tikus jantan yang diinduksi karagenin. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang farmasi dalam penggunaan bahan alam sebagai 

obat. 

2. Dapat memberikan informasi ilmiah mengenai tanaman Jatropha 

gossypifolia L sebagai antiinflamasi yang dapat ditindaklanjuti dengan 

penelitian lebih lanjut. 

3. Data-data yang diperoleh dapat digunakan untuk menunjang 

penggunaaan obat tradisional untuk pengobatan agar dapat diterima 

oleh masyarakat pada umumnya dan klinisi pada khususnya.  

4. Dapat dikembangkan untuk produksi sediaan obat bahan alam secara 

masal. 


