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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Nyeri adalah suatu sensasi yang tidak menyenangkan, subjektif dan 

manifestasi dari kerusakan jaringan atau gejala akan terjadinya kerusakan jaringan 

(Tjay & Rahardja, 2007). Hasil penelitian The U.S. Centre for Health Statistic 

selama 8 tahun menunjukkan 32% masyarakat Amerika menderita nyeri yang 

kronis dan hasil penelitian WHO yang melibatkan lebih dari 25.000 pasien dari 14 

negara menunjukkan 22% pasien menderita nyeri, minimal selama 6 bulan. Pada 

populasi orang tua, prevalensi nyeri meningkat menjadi 50% (Marazzitil, 2006).  

Rasa nyeri merupakan isyarat adanya suatu gangguan dalam suatu jaringan 

seperti peradangan, infeksi, kejang otot. Rasa nyeri timbul karena adanya 

rangsangan mekanis atau kimiawi, yang dapat menimbulkan kerusakan pada 

jaringan dan melepaskan zat-zat tertentu yang dapat menstimulasi nyeri yang 

disebut sebagai mediator nyeri seperti bradikidin, histamin, dan prostaglandin 

(Tjay dan Raharja, 2007). Kerusakan jaringan yang terjadi menyebabkan tubuh 

melepaskan zat mediator tersebut. Pelepasan mediator nyeri merangsang ujung 

syaraf bebas di kulit, selaput lender dan jaringan lain. Ketika rangsangan telah 

mencapai tempat tersebut maka akan diteruskan ke sistem syaraf pusat oleh syaraf 

sensoris melalui tulang belakang ke thalamus (optikus) atau pusat nyeri sehingga 

terbaca sebagai nyeri (Anief,1995). 

Analgetika atau obat penghilang nyeri adalah zat-zat yang mengurangi 

atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran (Tjay & Rahardja, 

2007). Berdasarkan potensi kerja, mekanisme kerja dan efek samping analgetika 

dibedakan dalam dua kelompok yaitu Analgetika yang berkhasiat kuat, bekerja 

pada pusat (hipoanalgetika, ‘kelompok opiat’), dan Analgetika yang berkhasiat 

lemah (sampai sedang) bekerja terutama pada perifer dengan sifat antipiretika dan 

kebanyakan juga mempunyai sifat antiinflamasi dan antireumatik (Mutschler, 

1991). 

Golongan antiinflamasi nonsteroid (AINS) merupakan salah satu obat 

yang banyak diresepkan dan digunakan tanpa resep dokter. Obat-obatan ini 
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memiliki banyak persamaan dalam efek terapi maupun efek samping. Golongan 

AINS dapat menghambat enzim siklooksigenase, sehingga konversi asam 

arakidonat menjadi prostaglandin G2 (PGG2) terganggu, dengan kata lain obat 

AINS dapat menghambat sintesis prostaglandin, tromboksan A2, prostasiklin 

(Wilmana & Gan, 2007; Neal, 2006).  

Parasetamol adalah metabolit aktif dari phenacetin yang bertanggung 

jawab akan efek analgesiknya. Paracetamol adalah penghambat 

prostaglandin,lemah dalam jaringan perifer dan tidak memiliki efek inflamasi 

yang signifikan. Sekalipun ekuivalen dengan aspirin sebagai agen analgesik dan 

antipiretik yang efektif, acetaminophen (parasetamol) berbeda karena sifat 

antiinflamasi nya lemah. Obat ini berguna untuk nyeri ringan sampai sedang 

seperti sakit kepala, mialgia, nyeri pascapersalinan, dan keadaan lain dimana 

aspirin efektif sebagai analgesik (Katzung, 2002). Obat ini mempunyai ciri khusus 

karena kerja analgetika dan antipiretiknya yang baik. Dosis Parasetamol (dalam 

sediaan tunggal) 500mg – 1000 mg (Mutschler, 1991).  

Selain obat sintesik banyak pula digunakan obat tradisional atau 

fitofarmaka dalam kehidupan sehari-hari. Fitofarmaka adalah obat dari bahan 

alam terutama dari alam nabati, yang khasiatnya jelas dan terbuat dari bahan baku, 

baik berupa simplisia atau sediaan galenik yang telah memenuhi persyaratan 

minimal, sehingga terjamin keseragaman komponen aktif, keamanan dan 

kegunaannya. Dimana bangsa Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan 

tanaman berkhasiat obat atau fitofarmaka sebagai salah satu upaya dalam 

menanggulangi masalah kesehatan (Gusmira S, 2012).  

Dengan demikian dilakukan penelitian untuk mencari terapi alternatif yang 

memberikan efek analgesik dan mempunyai efek samping ringan dan lebih 

ekonomis, yaitu dengan menggunakan obat herbal (Marlyn,2012). Penelitian yang 

berkembang terutama pada segi farmakologi maupun fitokimia berdasarkan 

indikasi tumbuhan obat yang telah digunakan sebagian masyarakat dengan khasiat 

yang teruji secara empiris. Hasil penelitian tersebut, tentunya lebih memantapkan 

para pengguna tumbuhan obat akan khasiat maupun kegunaannya (Dalimartha, 

2000). 
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Sesungguhnya Indonesia kaya dengan tumbuhan berkhasiat obat.  Hampir 

semua daerah mempunyai tanaman obat yang telah dibuktikan kemanjurannya 

secara turun-temurun. Salah satu tanaman yang bisa digunakan oleh masyarakat 

indonesia adalah daun jarak merah (Jatropha gossypifolia L.). Jatropha 

gossypifolia L. atau  jarak merah digunakan sebagai agen terapi dengan berbagai 

cara pemanfaatan. 

Daun rebusan Jatropha gossypifolia digunakan untuk luka mandi (Morton, 

1968). Morton (1981) dan Omoregbe et al. (1996) melaporkan bahwa mandi daun 

digunakan untuk luka, keseleo, ruam dan pesona itu mengandung senyawa selain 

diterpenoid. Berdasarkan penelitian yang ditelah 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). 

Senyawa flavonoid sangat berperan dalam aktivitas analgesik terutama dalam 

menghambat kerja prostaglandin. Skrining kandungan  fitokimia juga telah 

dilakukan oleh Nwokocha et al, (2011) dalam penelitiannya terhadap semua 

bagian tumbuhan Jatropha gossypifolia L. menyatakan bahwa kandungan 

flavonoid terbanyak ditemukan pada bagian daun (2,41%) dan bagian batang 

(1,20%), selain itu flavonoid ditemukan juga pada bagian biji dan akar namun 

persentasenya hanya sedikit. Flavonoid dapat menghambat proses sintesis enzim 

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

Penelitian aktifitas analgesik oleh Hossan Bhuyan 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%. 

Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan fraksi etanol daun 

Jatropha gossypifolia L. dengan dosis 100mg/kg BB, 200mg/kg BB, dan 

300mg/kg BB untuk membuktikan efek analgesik pada mencit dengan metode 

geliat. 
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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 Paracetamol, untuk 

mengetahui efek analgesik dari daun Jatropha gossypifolia , oleh karena itu perlu 

dilakukan proses pemisahan senyawa kimia agar diperoleh fraksi aktif dari ekstrak 

daun Jatropha gossypifolia , yang dapat bertanggungjawab sebagai analgesik. 

Untuk mengetahui komponen senyawa yang terdapat pada daun Jatropha 

gossypifolia . yang memiliki aktivitas analgesik maka akan dilakukan ekstraksi 

bertingkat pada daun Jatropha gossypifolia, berturut-turut di ekstraksi dengan 

pelarut n-heksan, etil asetat dan etanol, sehingga akan diperoleh ekstrak n-heksan, 

fraksi etil asetat, fraksi etanol. Dimana penelitian ini menggunakan pelarut etanol . 

Pada fraksi etanol diharapkan  dapat menarik senyawa-senyawa aktif yang   

bersifat polar dari tanaman. Selain itu, senyawa- senyawa aktif daun Jatropha 

gossypifolia  yang bertanggungjawab sebagai analgesik diharapkan juga dapat 

tertarik. Penelitian ini menggunakan metode  post test design , dimana hewan uji 

akan diinduksi dengan asam asetat grasial. Induksi nyeri akan menyebabkan 

timbulnya geliat (writhing).Terhadap fraksi etanol tersebut diuji aktivitas 

analgesik dengan metode geliat, yang dapat diamati sebagai torsi menarik kaki ke 

belakang, sebelum hewan uji diberikan ekstrak daun Jatropha gossypifolia . Efek 

analgesik dari ekstrak akan dapat mengurangi atau menghilangkan respon 

tersebut.  

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efek analgesik fraksi etanol daun Jatropha gossypifolia 

pada mencit dengan metode geliat ? 

2. Golongan senyawa aktif apakah yang terdapat pada fraksi etanol daun 

Jatropha gossypifolia yang memiliki aktivitas Analgesik ?  

3. Berapa dosis analgesik yang efektif dari fraksi etanol daun Jatropha 

gossypifolis pada mencit ( Mus musculus ) dengan metode geliat ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data efek analgesik fraksi 

etanol daun Jatropha gossypifolia pada mencit dengan menggunakan 

metode geliat. 

2. Untuk mendapatkan data golongan senyawa aktif yang terdapat pada fraksi 

etanol daun Jatropha gossypifolia yang memiliki aktivitas Analgesik. 

3. Untuk mengetahui dosis analgesik yang efektif dari fraksi etanol daun 

Jatropha gossypifolis pada mencit (Mus musculus) dengan metode geliat. 

1.4 Manfaat  Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat akan kegunaan dari daun Jatropha gossypifolia. 

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan suatu tumbuhan obat Indonesia yang 

berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan obat tradisional yang 

berkhasiat yang aman, potensial. 

3. Harapan kedepannya dapat digunakan sebagai informasi awal untuk 

penelitian lebih lanjut dari tenaga kesehatan lainnya sehingga manfaat dari 

daun Jatropha gossypifolia dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai obat 

herbal, obat herbal terstandar serta fitofarmaka yakni sebagai analgesik 

dalam pengobatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


