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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Inflamasi merupakan reaksi lokal pada jaringan vaskular terhadap cedera 

yang ditandai dengan gejala seperti rubor (kemerahan), kalor (panas), dolor 

(nyeri), turgor (pembengkakan) (Corwin, 2008). Inflamasi dibedakan menjadi dua 

yaitu inflamasi akut yang memiliki onset dan durasi lebih cepat serta inflamasi 

kronik yang memiliki durasi lebih lama. Obat modern yang biasa digunakan untuk 

mengatasi inflamasi ialah obat anti-inflamasi nonsteroid (AINS) dan 

kortikosteroid. 

Obat anti-inflamasi didefinisikan sebagai obat-obat atau golongan obat 

yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Radang atau 

inflamasi dapat disebabkan oleh berbagai rangsangan yang mencakup luka-luka 

fisik, infeksi, panas dan interaksi antigen-antibodi (Houglum et al., 2005). 

Berdasarkan mekanisme kerja obat-obat anti-inflamasi terbagi dalam dua 

golongan, yaitu obat anti-inflamasi golongan steroid dan obat anti-inflamasi 

nonsteroid. Mekanisme kerja obat anti-inflamasi golongan steroid dan non-steroid 

terutama bekerja menghambat pelepasan prostaglandin ke jaringan yang 

mengalami cedera (Gunawan, 2007). Penggunaan obat-obat tersebut 

menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD) dan yang sering terjadi 

adalah gangguan saluran pencernaan (Wilmina, 2007), sehingga perlu dilakukan 

penelitian agar dapat mencari alternatif pengobatan inflamasi yang memiliki 

ROTD ringan. Salah satu alternatif pengobatan yang relatif aman untuk digunakan 

sebagai antiinflamasi adalah dengan pengobatan tradisional. Begitu banyak 

tanaman obat yang tumbuh dan tersebar di seluruh dunia yang masih belum 

banyak dimaafaatkan, terutama di Indonesia. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau 

dengan luas kawasan hutan mencapai 130.78 juta hektar dan merupakan negara 

dengan sumber daya hayati terbesar kedua di dunia. Jumlah tanaman obat di 

Indonesia merupakan 90% dari jumlah tanaman obat yang ada di kawasan Asia 

(Nugroho, 2010). Sayangnya masyarakat kita masih belum begitu tahu bahwa di 
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balik semua kekayaan itu tersimpan manfaat dan khasiat lain yang besar dari 

tanaman tersebut. Tanaman obat adalah tanaman yang memiliki khasiat obat dan 

digunakan sebagai obat, dalam penyembuhan maupun pencegahan penyakit. 

Pemanfaatan tumbuhan herbal ini diwariskan secara turun temurun hingga 

sekarang (Prabowo, 2010). 

Penelitian yang berkaitan dengan aktivitas antiinflamasi menggunakan 

tumbuhan telah banyak dilakukan di Indonesia, diantaranya penelitian yang telah 

dilakukan oleh Yudha Riansyah et al. Pada penelitiannya dilakukan uji aktivitas 

antiinflamasi ekstrak etanol daun ubi jalar ungu terhadap tikus wistar jantan pada 

dosis 600 mg/Kg BB. Senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi 

dalam penelitian tersebut adalah flavonoid (Yudha R. et al., 2015). 

Dari penelitian di atas didapatkan bahwa senyawa flavonoid memiliki 

aktivitas sebagai antiinflamasi. Salah satu tanaman yang diduga mengandung 

senyawa flavonoid adalah jarak merah (Jatropha gossypifolia L.). Spesies ini 

tersebar luas di negara-negara tropis, subtropis, kering dan semi-kering di Afrika 

dan Amerika (Mariz et al., 2010). Daun jarak merah mengandung tanin, kalsium 

oksalat, sulfur, pectin substance (Quisumbing, 1978). Kandungan zat aktif dalam 

daun jarak merah yang diduga mempunyai efek antiinflamasi adalah tanin. Tanin 

sebagai antioksidan, menghambat pembentukan tumor (Robinson, 1995). Daun 

jarak merah dapat mengobati radang telinga, pembengkakan, dan demam 

(Quisumbing, 1978). 

Sifat dari ekstrak daun jarak merah sama dengan sifat ekstrak biji 

kedawung yaitu berlendir, lengket, higroskopis dan bau tidak enak. Secara ilmiah 

daun jarak merah telah terbukti berkhasiat sebagai obat antiinflamasi. Hal ini 

dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti (Panda et al, 

2009), dimana hasil penelitian ini menunjukan adanya aktivitas analgesik dan 

anti-inflamasi dari bagian atas tanaman Jatropha gossypifolia L. dengan dosis 

ekstrak 100 dan 200 mg/Kg/hari yang menggunakan metode hot plate Eddy dan 

metode tail-flick pada tikus albino yang diinduksi karagenin. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yerramsetty et al., di mana 

penelitian tersebut mengevaluasi aktivitas anti-inflamasi dari ekstrak air dan 
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ekstrak alkohol duan Jatropha gossypifolia L. secara in vitro HRBC dengan 

metode stabilisasi membran (Yerramsetty et al., 2013). 

Untuk mengetahui komponen yang terdapat pada daun Jatropha 

gossypifolia L. yang memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi, maka akan 

dilakukan ekstraksi bertingkat daun Jatropha gossypifolia L. dengan berbagai 

macam pelarut berdasarkan tingkat kepolarannya. Untuk menarik kandungan 

senyawa metabolit sekunder daun Jatropha gossypifolia L., serbuk daun Jatropha 

gossypifolia L. diekstraksi berturut-turut dengan pelarut n-heksan, etil asetat dan 

etanol. Setelah itu didapatkan fraksi n-heksan, fraksi etil asetat dan fraksi etanol.  

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap fraksi n-heksan 

daun Jatropha gossypifolia L. untuk membuktikan adanya aktivitas antiinflamasi. 

Karena pelarut n-heksan merupakan pelarut yang bersifat non-polar sehingga 

senyawa yang akan tertarik hanyalah senyawa non-polar saja seperti golongan 

alkaloid, flavonoid dan terpenoid (Sarker et al., 2012). 

Penelitian uji aktivitas anti-inflamasi menggunakan fraksi n-heksan daun 

J. gossypifolia L. Yang munjukkan dapat menurunkan volume udem telapak kaki 

tikus secara signifikan (Singh et al., 2012). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana aktivitas antiinflamasi dari fraksi n-heksan daun Jatropha 

gossypifolia L. pada Rattus noveregicus yang diinduksi karagenin? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data aktivitas antiinflamasi dari 

fraksi n-heksan daun Jatropha gossypifolia L. ditinjau dari penurunan volume 

udem pada telapak kaki Rattus noveregicus 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. 
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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 klinis pada khususnya.  

4. Dapat dikembangkan untuk produksi sediaan obat bahan alam secara 

masal. 

 


