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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nyeri merupakan pengalaman sensoris yang diakibatkan oleh kerusakan 

jaringan. Nyeri dalam dunia kesehatan dapat terjadi karena adanya suatu proses 

penyakit, dapat pula terjadi bersamaan dengan pemeriksaan diagnostik 

pengobatan  (Smeltzer, 2001).  Nyeri terjadi setelah adanya rangsangan mekanis 

atau kimiawi, kalor atau listrik akibat pelepasan beberapa mediator nyeri seperti 

bradikinin, prostaglandin, histamin dan serotonin. Kerusakan jaringan yang terjadi 

menyebabkan tubuh melepaskan zat mediator nyeri tersebut. Pelepasan mediator 

nyeri merangsang ujung saraf bebas di kulit, selaput lendir dan jaringan lain. 

Ketika rangsangan telah mencapai tempat tersebut maka akan diteruskan ke 

sistem saraf pusat oleh saraf sensoris melalui tulang belakang ke talamus (optikus) 

atau pusat nyeri sehingga terbaca sebagai nyeri (Anief, 1995). Intensitas nyeri 

yang dirasakan setiap individu bervariasi karena pengukurannya sangat subyektif 

dan individual. Pengukuran intensitas nyeri yang obyektif dapat dilihat dengan 

menggunakan respon fisiologi tubuh ketika diberi rangsangan nyeri (Tamsuri, 

2006).   

Analgesik merupakan obat yang mampu mengurangi atau menghilangkan 

rasa sakit (nyeri) tanpa menurunkan kesadaran (Bonny & Mila, 2008).  

Penatalaksanaan nyeri mengikuti petunjuk WHO 1990 dengan menggunakan obat 

analgesik secara bertingkat, dari nyeri ringan menggunakan analgesik golongan 

non-opioid, nyeri sedang menggunakan analgesik golongan opioid ringan, 

sedangkan untuk nyeri berat atau kuat menggunakan analgesik golongan opioid 

kuat ( Aru dkk, 2009). 

 Terapi farmakologi yang dapat diberikan untuk penatalaksanaan nyeri 

dengan intensitas ringan sampai sedang misalnya sakit kepala, mialgia, dan nyeri 

lain, serta nyeri akibat proses inflamasi adalah aspirin, asetaminofen 

(parasetamol), asam mefenamat, diklofenak, ibuprofen yang diberikan secara 

peroral (Freddy & Sulistia, 2011). 
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Berbagai senyawa metabolit yang berasal dari tumbuhan berkhasiat 

sebagai bahan baku obat. Metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang 

dihasilkan oleh tumbuhan (Cragg et al, 1997). Beberapa metabolit sekunder antara 

lain adalah alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, saponin, polifenolat dan kuinon 

(Ajizah, 2004). Metabolit sekunder berasal dari tumbuhan dan organisme lain, 

namun paling banyak dihasilkan oleh tumbuhan. Metabolit sekunder tidak 

diproduksi secara universal oleh tumbuhan, misalnya dalam kondisi tertekan atau 

hanya diproduksi oleh spesies tertentu. Tumbuhan akan  memproduksi metabolit 

sekunder dalam jumlah sedikt dan bersifat bioaktif spesifik sebagai bentuk proses 

pertahanan (Edreva et al, 2008). Metabolit sekunder secara farmakologi dapat 

dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit yang menyerang manusia. 

Kemajuan teknologi memudahkan manusia untuk dapat mensintesis sebagian 

besar metabolit sekunder dari tumbuhan dalam laboratorium, dengan  

mengekstrak langsung metabolit sekunder dari tumbuhan (Mans, 2013).  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh  Khyade & Vaikos 

(2011) terhadap tumbuhan Jatropha gossypifolia, dapat diketahui bahwa senyawa 

kimia yang diidentifikasi pada bagian daun tumbuhan ini diantaranya, 

antraquinon, flavonoid, plobatanin, fenolik, saponin, tanin, pseudotanin dan 

terpenoid. Kandungan Flavonoid yang telah diisolasi pada bagian daun Jatropha 

gossypifolia yaitu vitexin, isocitexin dan apigenin (Subramanian et al, 1971). 

Skrining kandungan fitokimia juga telah dilakukan oleh Nwokocha et al (2011) 

dalam penelitiannya terhadap semua bagian tumbuhan Jatropha gossypifolia. 

Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa kandungan flavonoid terbanyak 

ditemukan pada bagian daun (2,41 %) dan bagian batang (1,20 %), selain itu 

flavonoid juga ditemukan pada bagian biji dan akar namun jumlahnya hanya 

sedikit. Flavonoid dapat menghambat proses sintesis enzim prostaglandin yang 

berperan dalam aktivitas analgesik (Alcaraz & Jimenez, 1988). 

Penelitian yang telah dilaporkan oleh Kalpesh Gaur et al (2009),  

menggunakan ekstrak metanol dan petroleum eter  dari bagian “Aerial part” 

(bagian akar yang tertanam dalam tanah) pada Jatropha gossypifolia,  

menunjukkan aktivitas analgesik dengan pemberian oral pada dosis 100 dan 200 

mg tikus yang sehat, dibuktikan dengan meningkatnya reaksi pada hewan coba 
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dengan menggunakan metode Eddy’s hot plate dan metode Tail-Flick. Pada 

penelitian tersebut ekstrak metanol Jatropha gossypifolia menunjukkan aktivitas 

yang lebih signifikan dibandingkan ekstrak petroleum eter dalam pengobatan rasa 

sakit (nyeri) dan peradangan. 

Penelitian aktivitas analgesik oleh Apu et al (2012) dari daun Jatropha 

gossypifolia juga telah dilakukan dengan menggunakan metode geliat (Writhing 

Test). Pemberian dosis oral 200 dan 400 mg/kg pada tikus yang diinduksi asam 

asetat menunjukkan penghambatan aktivitas nyeri yang signifikan terlihat dari 

hasil yang diperoleh yaitu 67,56 % dan 65,14 %.  

Berdasarkan uraian diatas bahwa tanaman Jatropha gossypifolia memiliki 

aktivitas sebagai analgesik, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan 

metode yang sama namun menggunakan kontrol positif Ibuprofen, untuk 

mengetahui efek analgesik dari daun Jatropha gossypifolia, maka perlu dilakukan 

proses pemisahan senyawa kimia agar diperoleh fraksi aktif dari ekstrak daun 

Jatropha gossypifolia, yang dapat bertanggungjawab sebagai senyawa analgesik, 

dimana penelitian ini menggunakan pelarut etil asetat. Pelarut etil asetat 

diharapkan dapat menarik senyawa-senyawa aktif yang bersifat semi polar dari 

tanaman. Selain itu, senyawa-senyawa aktif dalam daun Jatropha gossypifolia 

yang bertanggung jawab sebagai analgesik diharapkan juga dapat tertarik. 

Penelitian ini menggunakan post test design, dimana hewan uji akan diinduksi 

dengan asam asetat glasial. Induksi nyeri akan menyebabkan timbulnya geliat  

(writhing) yang dapat diamati sebagai torsi menarik kaki ke belakang, sebelum itu 

hewan uji diberikan ektrak daun Jatropha gossypifolia. Efek analgesik dari 

ekstrak akan dapat mengurangi atau menghilangkan respon tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efek analgesik fraksi etil-asetat daun Jatropa gossypifolia  

pada mencit (Mus musculus) dengan menggunakan metode geliat ? 

2. Golongan senyawa aktif apakah yang terdapat pada fraksi etil-asetat daun 

Jatropa gossypifolia yang memiliki aktivitas Analgesik ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

4 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan data efek analgesik fraksi etil asetat  daun  Jatropa 

gossypifolia  pada mencit dengan menggunakan metode geliat. 

2. Untuk mendapatkan data golongan senyawa aktif yang terdapat pada 

fraksi etil-asetat daun Jatropa gossypifolia yang memiliki aktivitas 

Analgesik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi masyarakat 

terhadap tumbuhan Jatropha gossypifolia  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk 

pengembangan bahan alam indonesia lebih lanjut, serta pengembangan 

obat baru dalam industri farmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


