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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Di indonesia penyakit yang melibatkan proses inflamasi di dalam tubuh 

angka kejadiannya cukup tinggi. Prevalensi nasional Penyakit Diabetes Melitus 

adalah 2,1%, Prevalensi nasional Penyakit Asma adalah 4,5%, Prevalensi nasional 

Dermatitis adalah 6,8%, Prevalensi nasional Infeksi Saluran Pernafasan Akut 

adalah 25,50%. Prevalensi nasional Pnemonia adalah 2,13%, Prevalensi nasional 

Penyakit Sendi adalah 24,7%, Prevalensi nasional Penyakit Tumor/Kanker adalah 

0,4%, Prevalensi nasional Hepatitis adalah 1,2%, Prevalensi nasional Dermatitis 

adalah 6,8%, penyakit tersebut termasuk penyakit yang terdapat reaksi inflamasi 

(Dinkes, 2013). 

Inflamasi merupakan suatu respon jaringan terhadap rangsangan fisik atau 

kimiawi yang merusak sel. 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. Penyakit lain yang 

melibatkan adanya proses inflamasi kronis dalam tubuh antara lain, infeksi 

saluran pernapasan akut, asma, diabetes, dermatitis, penyakit sendi, alergi, 

anemia, hepatitis, tumor/kanker, dan penyakit-penyakit autoimun (Katzung, 

2004). 

Penatalaksanaan  inflamasi dapat diterapi obat dan terapi non obat. Terapi 

non obat pada dasarnya adalah  Parmaceutical Care yang harus dilakukan untuk 

semua pasien. Terapi obat misal dengan pemberian antiinflamasi juga diberikan 

bersamaan. Komunikasi antara dokter, apoteker dan pasien merupakan faktor 

terpenting dalam penatalaksanaan inflamasi. Dengan semakin banyaknya 

masyarakat yang mengidap penyakit ini maka diperlukan suatu kepedulian dari 
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tenaga kesehatan seperti apoteker untuk berperan serta dalam pemberian informasi 

yang benar untuk penyakit tersebut (Depkes, 2006). 

Saat ini terapi pada kasus inflamasi obat golongan AINS dan Steroid. Obat 

anti inflamasi (anti radang) non steroid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

NSAID (Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs)/AINS adalah suatu golongan 

obat yang memiliki khasiat analgesik (pereda nyeri), anti piretik (penurun panas), 

dan anti inflamasi (anti radang). Mekanisme kerja NSAID adalah menghambat 

enzim siklooksigenase (COX). Cox terinduksi saat berkembang peradangan oleh 

sitokin dan mediator radang. NSAID menghambat enzim cox sehingga 

prostaglandin tidak terbentuk (Katzung, 1997). AINS mempunyai efek samping 

pada tiga sistem organ yaitu saluran cerna, ginjal, dan hati. Efek yang paling 

sering adalah tukak peptik (tukak duodenum dan tukak lambung) yang kadang – 

kadang terjadi anemia sekunder karena perdarahan saluran cerna. Golongan 

steroid bekerja dengan cara menghambat pelepasan prostaglandin melalui 

penghambatan metabolisme asam rakhidonat. Dalam klinik umumnya 

kortikosteroid dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu glukokortikoid dan 

mineralokortikoid. Efek terapeutik glukokortikoid yang paling penting adalah 

kemampuannya untuk mengurangi respon peradangan secara dramatis. Efek ini 

didapat dari proses penurunan dan penghambatan limfosit serta makrofag perifer 

A2 secara tidak langsung yang menghambat pelepasan asam arakidonat, prekusor 

prostaglandin dan leukotrien. (Mycek, 2001). Analgetik adalah bahan atau obat 

yang digunakan untuk menekan atau mengurangi rasa sakit atau nyeri tanpa 

menyebabkan hilangnya kesadaran, misal pada inflamasi. (Sumardjo D, 2009). 

Indonesia dikenal secara luas sebagai mega center keaneka ragaman hayati 

(biodiversity) terbesar ke dua setelah Brazil didunia, yang terdiri dari tumbuhan 

tropis dan biota laut. Di wilayah Indonesia terdapat sekitar 30.000 jenis tumbuhan 

dan 7.000 di antaranya ditengarai memiliki khasiat sebagai obat. Kekayaan 

keaneka ragaman hayati ini perlu diteliti, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk 

peningkatan kesehatan maupun tujuan ekonomi, dengan tetap menjaga 

kelestariannya. Obat tradisional Indonesia yang dikenal sebagai Jamu, telah 

digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan dan 

mengatasi berbagai penyakit sejak berabad-abad yang lalu jauh sebelum era 
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Majapahit. Tanaman yang biasanya digunakan masyarakat untuk antiinflamasi 

antara lain daun jambu biji, kunyit, daun kumis kucing, daun dewa, dan biji 

kelabet. Ke depan pengembangan dan pemanfaatan obat bahan alam/obat herbal 

Indonesia ini perlu mendapatkan substansi ilmiah yang lebih kuat, terutama 

melalui penelitian dan standarisasi sehingga obat herbal Indonesia dapat 

diintegrasikan dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Pada tanaman jarak 

merah (Jatropha gossypifolia) masih jarang masyarakat indonesia yang 

menggunakan jarak merah  sebagai obat traditional (Sampurno, 2007). Ada 

beberapa hasil penelitian terbukti daun jarak merah (Jatropha gossypifolia) 

dengan dosis 500 mg – 2000 mg dengan ektrak air dapat menghambat inflamasi 

14.2% - 38.6% (Yerramsetty, 2013). Bagian akar jarak merah (Jatropha 

gossypifolia) dengan dosis 100 mg/kg – 200 mg/kg ektrak metanol dapat 

menghambat inflamasi 50.99% - 64.24% (Panda B.B et.al, 2009). Kandungan 

yang diduga sebagai antiinflamasi pada daun jarak merah (Jatropha gossypifolia) 

adalah flavanoid (MS Khyade, 2011) 

Dari uraian di atas, mencoba mengkonfirmasi bahwa salah satu cara untuk 

menghambat inflamasi adalah dengan pemberian ekstrak etanol daun jarak merah 

(Jatropha gossypifolia) diduga mengandung zat aktif yaitu flavonoid yang 

menghambat proses pembentukan inflamasi. Pemakaian secara empiris ekstrak 

etanol daun jarak merah belum banyak dilakukan. Informasi ilmiah mengenai 

manfaat ekstrak etanol daun jarak merah sebagai antiinflamasi juga masih sangat 

kurang. Penulis mencoba untuk membuktikan bahwa ekstrak etanol daun jarak 

merah bisa digunakan sebagai obat antiinflamasi yang diaplikasikan pada tikus 

jantan (Panda B.B et.al, 2009). 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Bagaimana efek antiinflamasi ekstrak etanol daun jarak merah (Jatropha 

gossypifolia) pada tikus jantan yang di induksi dengan karagenin. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui adanya efek antiinflamasi ekstrak etanol daun jarak 

merah (Jatropha gossypifolia) pada tikus jantan yang di induksi dengan 

karagenin. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai efek 

antiinflamasi eksrak daun jarak merah (Jatropha gossypifolia) pada tikus 

jantan. 

2. Pengembangan ilmu tentang potensi yang dimiliki oleh jarak merah 

(Jatropha gossypifolia). 

 

 

 


