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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang  Tanaman Jarak Merah  (Jatropha gossypifolis) 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman 

Menurut Thomas et al. (2008), tanaman jarak merah memiliki klasifikasi 

sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Division : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo  : Euphorbiales 

Family  : Euphorbiaceae 

Genus  : Jatropha  

Spesies : Jatropha gossypifolia L. 

    

(A) (B) 

Gambar 2.1 Daun Jarak Merah (Jatropha gossypifolia) 

A. Tumbuhan Jarak Merah (Jatropha gossypofilia). Tumbuhan berbunga 

dipinggir. 

B. Tumbuhan Jarak Merah (Jatropha gossypofilia. Perbungaan dengan bunga 

dan kapsul. 
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2.1.2 Nama Daerah  

Jarak merah (Jatrtopha gossypifolia), mempunyai nama daerah Lampung 

(Jarak ulung); Jawa ( jarak kosta merah, jarak landi, jarak cina) , Balacai merah 

(Bahasa Minahasa), Malacai merah( Mongondow ),kaleke bacu, kaleke jarak, 

kaleke jarat (Madura) (Hariana, 2005). 

2.1.3 Morfologi  Tanaman Jarak Merah (Jatrtopha gossypifolia) 

Tumbuhan ini umumnya tumbuh liar di tepi jalan, lapangan, rumah atau 

semak-semak pada tempat-tempat terbuka yang terkena sinar matahari di dataran 

rendah. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan. Jarak merah merupakan perdu 

tahunan, tumbuh tegak 1-2 meter, dengan rambut kelenjar, kebanyakn berbentuk 

bintang yang bercabang, getah bersabun. Batang berbentuk bulat, berkayu, banyak 

cabang, berwarna coklat. Daun tunggal, bertangkai panjang, helaian daun bulat 

telur sungsang sampai bulat, berbagi 3-5, tajuk runcing, panjang 7-22 cm, lebar 6-

20 cm. daun muda berwarna keunguan, daun tua berwarna ungu kecoklatan. 

Bunga majemuk dalam malai rata bertangkai, berbentuk corong, kecil berwarna 

keunguan keluar dari ujung tangkai. (Dalimartha, 2000) 

Dalam satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan : 

benang sari dalam berkas yang berhubungan satu dengan yang lain, pada 

pangkalnya dikelilingi oleh 5 kelenjar berbentuk jantung. Bunga betina : pada 

garpu yang bawah daripada karangan, tangkai putik 3, kepala putik bentuk tapel 

kuda lebar. Buah berkendaga 3, dengan 6 alur memanjang, berwarna hijau, 

menjadi hitam jika masak. Biji bulat berwarna coklat kehitaman. Dari amerika 

tropis, liar ditempat rendah pada tempat terbuka. Dijalan, tanggul, lapangan 

rumput, semak, jalur sampah (Steenis, 1975).  

2.1.4 Habitat  dan Daerah Penyebaran  Tanaman 

Jatropha gossypifolia L. merupakan tanaman obat milik Euphorbiaceae 

yang dikenal di Brazil sebagai “Pinhao-Roxo” atau yang dikenal di seluruh dunia 

sebagai Bellyache-bush. Spesies ini tersebar luas di negara dengan keadaan iklim 

subtropis, tropis, dan tersebar di daerah kering serta semi-kering di daerah Afrika 

dan Amerika. Di Brasil, dominan di Amazon, caatinga dan hutan atlantik. 

Tanaman ini tersebar di seluruh Negara bagian utara, timur laut, selatan dan 

kawasan tenggara (Silva et al, 2014).  
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Jarak merah merupakan semak oportunistik yang tumbuh subur di daerah 

gangguan seperti lokasi tambang, rumah-rumah yang ditinggalkan, pinggir jalan 

dan padang rumput. Pengaruh dari musim kemarau serta rumput yang tumbuh 

lebat dapat memberikan kesempatan untuk jarak merah tumbuh. Tanaman ini 

dapat hidup dalam iklim panas/hujan musiman, mudah ditemui di daerah hutan 

dan padang rumput meskipun lebih cocok tumbuh di daerah sungai atau tepi 

sungai dan dataran yang mudah terkena banjir periodik. Banjir periodik berguna 

untuk membantu penyebaran dari Jatropha gossypifolia. Meskipun 

penyebarannya diawali di daerah tepi sungai, tanaman Jatropha gossypifolia akan 

meluas ke daerah yang tidak mengandung tanah aluvial dan tumbuh di daerah 

dataran tinggi. Tanaman ini dapat juga tumbuh subur pada tanah lempung berpasir 

dengan irigasi air yang baik (Department of Agriculture Queensland, 2013). 

2.1.5 Kandungan dan Aktivitas Biologis Tanaman Jatropha gossypifolia  

Beragam kandungan kimia yang telah diidentifikasi dari ekstrak Jatropha 

gossypifolia, banyak literatur yang telah dilaporkan tentang jarak merah yang pada 

umumnya mengandung asam lemak, gula, alkaloid, asam amino, coumarin, 

steroid, flavonoid, lignin protein, saponin, tannin, dan terpenoid seperti terlihat 

pada tabel II.1 (Silva et al, 2014). 

Table II.1. Senyawa Inti Daun Jatropha gossypofilia 

No Bagian 

tanaman 

Senyawa Komponen Senyawa Aktifitas 

biologis 

1. Daun  Alkaloid 

Kardiak 

Glikosida 

 

 

 

Flavonoid 

Protein 

Saponin 

Steroid 

Tannin 

Tertepenoid 

Triterpenoid 

Ricinine 

Apigenin 

Isowitexin 

Orientin/iosorientin 

Schaftoside/isochaftoside 

Vitexin/isovitexin 

 

 

 

 

 

(2α, 13α, 14β, 20S)-

2,24,25-

Trihydroxylanosta-7-en-3-

one (13α, 14β, 20S)-

2,24,25- 

Trihydroxylanosta-1,7-

dien-one 

Insektisida in 

vitro 
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No Bagian 

tanaman 

Senyawa Komponen Senyawa Aktifitas 

biologis 

2. Batang Alkaloid 

Lignoid 

Flavonoid 

Fenol 

Saponins 

Tannin 

Cheomicosin A 

Gossypidien 

Jatrodien 

 

3. Akar Alkaloid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diterpen 

 

 

 

Flavonoid 

Fenol 

Saponin 

Tannin 

2α-Hydrayjatrophone 

 

 

 

2β-Hydroxy-5,6-

isojatrophone 

 

 

2β- Hydrayjatrophone 

 

 

 

 

Citlalitrione 

Falodone 

Jatrophone 

Anti leukemik 

in vitro dan in 

vivo 

Anti leukemik 

in vitro dan in 

vivo. 

Anti leukemik 

in vitro dan in 

vivo. 

 

Anti leukemik 

in vitro dan in 

vivo. 

Antikanker in 

vitro. 

Antikanker in 

vitro dan in 

vivo. 

4. Biji  Alkaloid  

Esters 

 

 

 

 

 

 

Asam lemak 

 

 

 

Fibers 

Flavonoid 

Fenol 

Protein 

Saponin 

Tannin 

 

 

12-deoxy-16-

Hydroxylphorbol 

 

Arachidic acid, caprilic 

acid, lauric acid, lignoceric 

acid,linoleic acid 

Oleic acod, palmitic acid, 

palmitoleic acid, ricinoleic 

acid, stearic acid, vernolic 

acid 

 

Iritasi untuk 

telinga tikus 

5. Getah  Protein  Cyclogossine B  
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Table II.2. Identifikasi komponen fitokimia pada ekstrak Etanol daun 

Jatropha gossypifolia  

No Golongan Senyawa Nama Senyawa Aktivitas biologis 

1. 3-Hexadecyloxyxarbonyl-5-(2-

hydroxyethyl)-4-

methylimidazolium ion 

Senyawa amino Antimikroba 

2. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 

butyl octyl ester 

Senyawa Plasticizer 

(Plastik) 

Antimikroba 

Antifouling 

3. Phytol 

 

 

 

Diterpen Antikanker 

Anti-Inflamasi 

Antimikroba 

Diuretic 

4. d-Manitol 1-decylsulfonyl- Sugar alcohol with 

sulfur 

Antikanker 

Anti mikroba 

5. d-Mannitol, 1-decylsulfonyl- Gula alkohol dengan 

sulfur 

Anti kanker 

Anti mikroba 

6. (-)-Globulol Alkohol 

sesquiterpen 

Anti-tumor 

Analgesic 

Antibakteri 

Anti-Inflamasi 

Antifungi 

7. 1-Monolinoleoylglycerol 

trimethylsilyl ether 

Steroid Antiartistik 

Antikanker 

Pelindung hepar 

Antimikroba 

Anti asma 

Diuretic 

8. Vitamin A aldehid Senyawa vitamin Antioxidant 

Antikanker 

Antimikroba 

9. Lannosterol Senyawa sterol 

 

Antiastistik 

Anti kanker 
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(Bharathy et al.,2012) 

2.1.6 Kegunaan Tanaman 

Jatropha gossypifolia digunakan diberbagai negara dengan berbagai cara. 

Masyarakat india menggunakan daun jarak merah sebagai pengobatan pembersih 

darah, antiseptik, gastritis, bisul, exsim dan juga untuk gatal-gatal, luka pada lidah 

anak-anak, daun juga digunakan pada bengkak payudara dan penurun panas. 

Pemanfaatan tanaman juga digunakan untuk pengobatan tradisional seperti daun, 

batang, akar, biji dan lateks yang digunakan sebagai pengobatan dalam berbagai 

bentuk sediaan (infus, rebusan, dan maserasi) dengan rute pemberian yang 

berbeda (oral, topical, dll) yang digunakan untuk anti inflamasi, anti diare, 

analgesic, antipiretik, antimikroba, antianemik, antidiabetes dan anti hemorage. 

(Silva et al, 2014).  

 Daun digunakan untuk mandi, untuk luka, keseleo dan ruam (Lans et al, 

2001). Berbagai penelitian dilakukan daun jarak merah mempunyai khasiat 

sebagai antibakterial, anti-koagualan, anti-inflamasi dan analgesik. Kandungan 

daun jarak merah antara lain antrakinon, fenol, saponin, alkaloid, flavonoid, 

triterpenoid dan lignan. Dalam penelitian khasiat daun jarak merah juga sebagai 

antiinflamasi,antiseptik, antioksidan, menurunkan kolesterol, dan menurunkan 

tekanan darah (Khyade MS, 2011).  

 

Melindungi 

hepar 

Antimikroba 

10. ç-Sitosterol 

 

Steroid 

 

Antiartistic 

Antikanker 

Melindungi 

hepar 

Antimikroba 

Anti asma 

Diuretic 
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2.2 Tinjauan Tentang Tanaman yang Berpotensi Sebagai Analgesik 

2.2.1 Manggis (Garcinia mangostana L.) 

Tanaman yang dapat berpotensi sebagai senyawa analgetik antipiretik 

adalah buah manggis (Garcinia mangostana L.). Kulit manggis terbukti 

mengandung flavonoid dan alkaloid yang dapat berefek sebagai analgetik. Selain 

itu, flavonoid mampu menghambat prostaglandin sehingga mempunyai efek 

antipiretik. Hasil penelitian (Puspitaningrum  dkk, 2015), menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol kulit manggis dapat meningkatkan respon tikus terhadap stimulasi 

nyeri dan menurunkan suhu demam tikus yang divaksin DPT. Dosis efektif 

ekstrak etanol kulit manggis sebagai analgetik antipiretik sebesar 50 mg/ kgBB 

tikus. 

2.2.2 Makuta Dewa (Phaleria macrocarpa)                                                                                                                        

Dugaan adanya efek analgesik ini juga disebabkan karena selain 

mengandung saponin dan polifenol, daun makutadewa juga mengandung alkaloid 

(Anonim, 2011 dan flavonoid (Harmanto, 2001). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek analgesik ekstrak daun 

Makutadewa pada mencit. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah reflek geliat 

dalam 30 menit berkurang secara bermakna pada kelompok ekstrak daun 

Makutadewa. Disimpulkan bahwa ekstrak daun Makutadewa Ekstrak daun 

makutadewa (Phaleria macrocarpa) memiliki efek pengurangan nyeri dibanding 

akuades pada dosis setara 0.1 g dan 0.4 g serbuk kering per 20 g BB mencit 

(Yenny et al, 2013). 

2.2.3 Pepaya (Carica papaya) 

Daun pepaya yang mengandung berbagai macam enzim salah satunya 

yaitu enzim papain memiliki aktifitas sebagai analgetik dan antiinflamasi . Daun 

pepaya mengandung berbagai senyawa seperti flavonoid, enzim papain, sakarosa, 

dekstrosa, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, kalori. Flavonoid adalah senyawa 

yang dapat melindungi membran lipid dari kerusakan dan menghambat enzim 

cyclooxygenase I yang merupakan jalur pertama sintesis mediator nyeri seperti 

prostaglandin (Mikaili et al, 2012; Winarsi H, 2007). 

Aktivitas analgesik dari ekstrak etanol daun pepaya (Carica papaya L.) 

dilakukan pada mencit putih jantan. Ekstrak etanol daun Carica papaya dengan 
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dosis 100, 300, dan 600 mg/kgBB dan diberi parasetamol 65 mg/kgBB sebagai 

pembanding. Asam asetat 1% (b/v) digunakan sebagai penginduksi nyeri. Hasil 

penelitian ini menunjukkan ekstrak pada dosis 100, 300, dan 600 mg/kgBB 

memberikan efek yang berbeda nyata dibandingkan dengan kontrol (P <0,05). 

Dapat disimpulkan bahwa efek analgesik dari ekstrak etanol daun pepaya  

mempunyai potensi yang sama dengan parasetamol pada mencit (Afrianti dkk, 

2014). 

2.2.4 Mengkudu  (Morinda citrifolia L.) 

Buah mengkudu mengandung xeronine, proxeronine, proxeronase, 

damnacanthal, nondamnacanthal, asam amino, serta mineral seperti magnesium, 

dan fosfat (Winarti, 2005). 

Menurut Younos et al. (1990), ekstrak mengkudu mempunyai efek 

analgesik. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui ada tidaknya efek 

analgesik dari ekstrak etanol buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) pada mencit 

(Mus musculus). 

Dari hasil penelitian  ini dapat dilihat penurunan jumlah respon tertinggi 

pada kelompok kontrol positif sebelum perlakuan dan menit ke-60 hanya sebesar 

15,7 kali. Penurunan jumlah respon tertinggi pada kelompok perlakuan dengan 

dosis 200 mg/kgBB yaitu sebelum perlakuan dan menit ke-90 ialah 16,7 kali. 

Penurunan jumlah respon tertinggi pada kelompok perlakuan dengan dosis 400 

mg/kgBB yaitu sebelum perlakuan dan menit ke-120 ialah 30.3 kali. Penurunan 

jumlah respon tertinggi pada kelompok perlakuan dengan dosis 800 mg/kgBB 

yaitu sebelum perlakuan dan menit ke-60 ialah 26,3 kali. Dari hasil penelitian ini 

dapat dilihat bahwa ekstrak etanol buah mengkudu mempunyai efek analgesik 

yang lebih kuat dibandingkan dengan parasetamol (Lesiasel dkk , 2013). 

2.2.5 Rumput  Teki (Cyperus rotundus L.) 

Rumput teki (Cyperus rotundus L.) mengandung flavonoid yang 

berpotensi untuk mengurangi rasa nyeri. Rumput teki diduga  mengandung 

flavonoid. Flavonoid bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase yang 

dapat menurunkan sintesis prostaglandin sehingga mengurangi terjadinya 

vasodilatasi pembuluh darah dan aliran darah lokal sehingga migrasi sel radang 

pada area radang akan menurun (Reynertson, 2007). 
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Pengujian efek analgetik dilakukan dengan cara memberikan rangsangan 

nyeri pada hewan uji, berupa rangsangan panas dengan suhu 65°C. Hasil 

penelitian (Pandey et al, 2013), menunjukkan ekstrak rumput teki dengan dosis 

3,15 g/kgBB, 6,3 g/kgBB dan 12,6 g/kgBB mulai terlihat pada menit ke-30 dan 

terus memberikan efek pada menit ke-60. Pada mencit ke-90 efek analgesiknya 

mulai menurun, tetapi masih menunjukkan efek analgesik. Pada grafik rata-rata 

jumlah respon tikus menunjukan bahwa dosis 6,3 g/kgBB merupakan dosis 

maksimum karena pada dosis tersebut sudah mencapai kadar terapeutik 

maksimum.  

2.3 Tinjauan Tentang Nyeri 

2.3.1 Definisi Nyeri  

Secara umum nyeri adalah suatu rasa yang tidak nyaman, baik ringan 

maupun berat. Nyeri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi 

seorang dan eksistensinya diketahui bila seseorang pernah mengalaminya 

(Tamsuri,2007). Nyeri adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan pada saraf 

sensoris dan pengalaman emosional yang dapat memberikan sinyal pada individu 

terhadap kerusakan jaringan. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh rangsangan 

kimia, mekanik, termal, dan kondisi patologis (contoh : tumor, inflamasi, 

kerusakan saraf, dll) (Brenner & Stevens, 2006). 

Rangsangan mekanik kimia atau listrik yang melampaui suatu nilai 

ambang tertentu, dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan pada jaringan dan 

melepaskan zat-zat tertentu yang disebut mediator-mediator nyeri (prostaglandin, 

histamine, bradykinin, leukotriene, serotonin, dan ion-ion kalium). Kemudian 

rangsangan akan disalurkan ke otak melalui sumsum tulang belakang sampai di 

impuls thalamus kemudian diteruskan di otak besar, dimana impuls dirasakan 

sebagai nyeri (Mutschler,1991). 
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Gambar 2.2 Reseptor yang dapat menimbulkan rangsangan nyeri setelah 

kerusakan jaringan (Mutschler, 1986). 

a. Histamin  

Histamin merupakan senyawa amina basa yang dibentuk dari asam amino 

histidine oleh histidin dekarboksilase, kemudian disimpan dalam granul sel mast 

atau basopil. Histamin dilepaskan dari sel tersebut melalui proses eksitosis selama 

proses inflamasi atau alergi. Pelepasan histamin dari sel mast dipicu oleh interaksi 

antara antigen dengan antibody yang sudah menempel pada permukaan sel mast, 

atau oleh interaksi C3a atau C5a denggan reseptornya pada sel mast. Histamin 

mengalami metabolisme dengan melibatkan enzim histamin dari atau imidazole 

N-metiltransferase (Nugroho, 2012). 

Terdapat setidaknya reseptor histamin H-1 , H-2 , dan H-3. Aktivitasi pada 

reseptor H-1 menyebabkan kontraksi otot polosileum, bronkus, bronkeolus uterus, 

vasodilatsi, dan peningkatan permeabilitas vaskuler. Aktivitasi pada reseptor H-2 

menyebabkan perangsangan sekresi asam lambung dan perangsangan otot 

jantung. Sedangkan reseptor H-3 terdapat pada system saraf pada bagian 

presinaptik, berperan dalam penghambatan pelepasan berbagai neurotransmitter 

(Nugroho, 2012). 

b.  Brandikinin 

Bradikinin merupakan peptide vasoaktif yang dibentuk dari substart kininogen 

dengan enzim kalikrein. Bradikinin  menghasilkan vasodilatasi, dan menyebabkan 

penurunan tekanan darah. Bradikinin  bekerja pada pembuluh darah dengan 

merangsang pelepasan prostasiklin, nitrit oksida ataupun faktor hiperpolarisasi 

turunan endothelium. Brandikinin menyebabkan kontraksi otot polos selain 
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pembuluh darah, brandikinin meningkatkan permeabilitas vaskuler dan 

merupakan mediator penting dalam nyeri (Nugroho, 2012). 

Bradikinin mengalami inaktivasi oleh enzim kininase I dan II. Enzim kininase 

II dinamakan juga angiotensin-converting enzyme (ACE). Enzim terdapat pada 

permukaan luminal sel endothelium, dan banyak dijumpai pada organ paru-paru. 

Pemberian obat ACE inhibitor dalam jangka waktu lama akan meningkatkan 

kadar bradykinin (Nugroho,2012). 

c. Leukotrien 

Leukotrien dihasilkan dari substrat asam arakidonat melalui jalur 

lipoksigenase. Enzim tersebut dijumpai di paru-paru, sel mast, platelet, dan sel 

darah putih. Lipoksigenase-5 menghasilkan asam 5-hidroperoksieicosatetraenoat  

(5-HPETE), yang selanjutnya diubah menjadi leukotriene A4 ( LTA4), selanjutnya 

diubah dua jalur yaitu jalur menjadi LTB4 (suatu agent kemotaktik poten bagi 

neutropil dan makrofag) dan jalur leukotrin sisteinil yang menghasilkan LTC4, 

LTD4, dan LTE4 (meningkatkan permeabilitas vaskuler dan bronkokonstiksi). 

LTB4 berperan penting dalam proses inflamasi. Leukotrien sisteinil berperan 

dalam patofisiologi asma, merupakan spasmogen poten, dan dapat merangsang 

produksi mucus. Secara klinik, antagonis reseptor leukotrin sisteinil yaitu 

zarfirkulasi dan montelukasi digunakan pada terapi asma (Nugroho, 2012). 

d. Prostaglandin 

Prostaglandin merupakan senyawa yang terbentuk paling banyak dalam 

peristiwa nyeri dan mensensibilisasi reseptor (Mutschler, 1991). Prostaglandin 

strukturnya mirip dengan asam lemak dan terbentuk dari asam arakidonat, yang 

kemudian menyebabkan sensitisasi reseptor nyeri terhadap stimulasi mekanik dan 

kimia (Tjay dan Rahardja, 2007). Prostaglandin hanya berperan pada nyeri yang 

berkaitan dengan kerusakan jaringan atau inflamasi. Penelitian telah membuktikan 

bahwa prostaglandin menyebabkan sensitisasi reseptor nyeri terhadap stimulasi 

mekanik dan kimiawi. Jadi prostaglandin menimbulkan keadaan hiperalgesia, 

kemudian mediator kimiawi seperti bradikinin dan histamin merangsangnya dan 

menimbulkan nyeri yang nyata. Semua obat analgetik non opioid bekerja melalui 

penghambatan siklooksigenase (Brune, 1990).  
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2.3.2 Patofisiologi  Nyeri 

Secara patofisiologi nyeri dibedakan menjadi dua yaitu nyeri nosuseptif 

dan nyeri neuropatik. Nyeri Nosiseptif merupakan nyeri yang terjadi karena 

adanya rangsangan mekanik, termal, dan kimia pada reseptor. Nyeri ini 

digambarkan memiliki lokasi yang dalam, pegal, mengganggu, kejang seperti 

tertekan, dan juga bisa disertai dengan mual dan muntah. Nyeri nosiseptif 

biasanya memiliki respon yang baik terhadap pengobatan dengan analgesik 

konvesional (Sweetman SC,2009). 

Nyeri neuropatik atau nyeri kronik merupakan nyeri yang terjadi akibat 

pemprosesan input sensorik yang abnormal oleh system saraf pusat atau perifer 

(Sukandar, 2008). Nyeri neuropati berhubungan dengan jaringan syaraf pusat 

seperti pusat nyeri pasca stroke (sindrom talamik) yang disebut sebagai nyeri 

sentral (Sweetman, 2007). Tanda-tanda klinis nyeri neuropatik dapat sangat 

bervariasi. Beberapa yang tanda yang umum mencangkup sensitivitas nyeri yang 

meningkat, sensasi nyeri terbakar, atau seperti tertusuk (pedih). Nyeri neuropatik 

memiliki respon yang buruk terhadap analgesik konvensional dan bisa sulit untuk 

diobati (sweetman, 2009). 

2.3.3 Klasifikasi Nyeri  

Secara alami nyeri diklasifikasikan menjadi nyeri akut  dan nyeri kronik. 

Nyeri akut berhubungan dengan trauma atau penyakit dan biasanya memiliki 

lokasi, karakter,dan waktu yang jelas. Hal ini disertai dengan gejala hiperaktivitas 

syaraf otonom seperti tarikardia, hipertensi, berkeringat, dan midriasis 

(Sweetman, 2009). Nyeri akut ditandai oleh peningkatan kecepatan pernafasan, 

meningitis, menarik diri, dan menangis. Terjadi dilatasi pupil dan mengeluarkan 

keringat. Seseorang yang mengalami nyeri akut biasanya terfokus pada nyerinya 

(Corwin,2000). 

Nyeri kronis biasanya dianggap sebagai nyeri yang berlangsung lebih dari 

beberapa bulan. Lokasi, karakter, dan waktu nyeri kronis lebih jelas dibandingkan 

dengan nyeri akut (Sweetman, 2007). Nyeri kronik berkaitan dengan pulihnya 

kecepatan nadi dan pernafasan ke pola normal. Seseorang yang mengidap nyeri 

kronik mungkin tampak tenang dan lemah (Corwin, 2000). 
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Nyeri dinilai berdasarkan tingkah laku manusia, yang secara kultur 

mempengaruhi, sehingga latar belakang mempengaruhi ekspresi dan pemahaman 

terhadap nyeri. Nyeri merupakan respon fisiologis terhadap kerusakan jaringan 

dan juga mempengaruhi respon emosional dan tingkah laku berdasarkan 

pengalaman nyeri seseorang dimasa lalu dan persepsi terhadap nyeri. 

Persepsi nyeri kelihatannya sama pada berbagai suku akan tetapi batas 

ambang nyeri berbeda antara suku atau ras. Penilaian skala nyeri dapat dibagi atas 

pasien yang memiliki kemampuan verbal dan dapat 16 melaporkan sendiri rasa 

sakitnya (self reported) dan pasien dengan ketidakmampuan verbal baik karena 

terganggu kognitifnya, dalam keadaan tersedasi, ataupun berada dalam mesin 

ventilator. 

A. Skala Nyeri Verbal (Self Reported) 

Ada beberapa skala nyeri yang dapat digunakan. Pada umumnya skala ini 

dibagi atas skala kategorik (tidak sakit,sakit ringan, sakit sedang, dan sakit berat). 

Ataupun penggunaan skala yang digambarkan sebagai garis horizontal atau 

vertical yang ujung-ujungnya diberi nilai “0” menandakan tidak ada nyeri dan 

“10” menandakan nyeri yang hebat. Verbal Rating Scale.  

Verbal Rating Scale terdiri dari beberapa nomor yang menggambarkan 

tingkat nyeri pada pasien. Pasien ditanya bagaimana sifat dari nyeri yang 

dirasakannya. Peneliti memilih nomor dari skor tingkat nyeri tersebut dari apa 

yang dirasakan pasien. Skor tersebut terdiri dari empat poin yaitu : 

 0 = Tidak ada nyeri atau perasaan tidak enak ketika ditanya  

 1 = Nyeri yang ringan yang dilaporkan pasien ketika ditanya  

 2 = Nyeri sedang yang dilaporkan pasien ketika ditanya  

 3 = Nyeri dihubungkan dengan respon suara, tangan atau lengan tangan, 

wajah merintih atau menangis  

Keempat poin ini secara luas digunakan oleh klinisi untuk menentukan tingkat 

kebenaran dan keandalan. Untuk pasien yang memiliki gangguan kognitif, skala 

nyeri verbal ini sulit digunakan. 

Visual Analogue Scale Cara lain untuk menilai intensitas nyeri yaitu dengan 

menggunakan Visual Analog Scale (VAS). Skala berupa suatu garis lurus yang 

panjangnya biasaya 10 cm (atau 100 mm), dengan penggambaran verbal pada 
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masing-masing ujungnya, seperti angka 0 (tanpa nyeri) sampai angka 10 (nyeri 

terberat). Nilai VAS 0 - <4= nyeri sedang, 4 - <7= nyeri sedang dan 7 – 10 = nyeri 

berat. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Skala Visual Analogue Scale 

Wong Baker Faces Pain Scale 

Banyak digunakan pada pasien pediatrik dengan kesulitan atau dengan 

keterbatasan verbal. Dijelaskan kepada pasien mengenai perubahan mimik wajah 

sesuai rasa nyeri dan pasien memilih sesuai rasa nyeri yang dirasakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Skala Wong-Baker FACES Pain Rating Scale 

B. Skala Nyeri Non Verbal  

Biasanya digunakan untuk pasien yang mengalami limitasi verbal baik 

karena usia, kognitif, maupun karena berada dibawah pengaruh obat sedasi dan di 

dalam mesin ventilator. Berdasarkan guidelines yang dikeluarkan AHCPR tahun 

1992 menyatakan penggunaan baik fisiologis dan respon tingkah laku terhadap 

nyeri untuk dilakukan penilaian ketika self-report tidak bisa dilakukan. 

Skala FLACC  

Skala ini merupakan skala perilaku yang telah dicoba pada anak usia 3-7 

tahun. Setiap kategori (Faces, Legs,Activity, Cry, dan Consolability) diberi nilai 

0-2 dan dijumlahkan untuk mendapatkan total 0-10. 
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Tabel II.3 Skala FLACC 

FLACC SCALE 

(FACE,LEGS,ACTIVITY,CRY,CONSOLABILITY) 

FACE 0 

No particular 

expression or 

smile 

1  

Occasional grimace or 

frown, 

withdrawn,disintrerested 

Frequent to 

constant frown, 

clenched jaw, 

quivering chin 

LEGS 0 

Normal 

position Or 

relaxed 

1  

Uneasy,Restless,Tense 

2 

 Kicking, Or 

Legs drawn up 

ACTIVITY 0 

Lying quietly  

Normal 

position 

Moves easly 

1 

Squirming 

Shifting back/forth 

Tense 

2 

Arched 

Rigid 

Or  

Jerking 

CRY 0 

No Cry 

(Awake or 

Asleep) 

1  

Moans or Whimpers 

Occasional Complaint 

2 

Crying 

Steadily 

Screams or 

Sobs Frequent 

Complaints 

CONSOLABILITY 0 

Countent 

Relaxed 

1 

Reassured by occasional 

touching, hugging, or 

„talking to” Distractible 

2 

Difficult to 

console or 

comfort. 

The FLACC is a behavior pain assessment scale for use in non-verbal patients 

unable to provide reports of pain. 

Intructions: 

1.Rate patients in each of the five measurement categories 

2.Add together 

3.Document total pain score 
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Behavioral Pain Scale  

Penggunaan indikator tingkah laku dan fisiologis untuk menilai nyeri pada 

pasien dewasa yang tidak responsive, tidak komunikatif telah dikemukakan oleh 

Payen pada tahun 2001. Payen membandingkan prospektif 30 pasien yang berada 

dalam mekanikal ventilator yang mendapat sedasi dan analgesi. BPS digunakan 

untuk menilai rasa nyeri yang dialami pasien pada prosedur yang menyakitkan 

seperti tracheal suctioning ataupun mobilisasi tubuh. Skala ini sudah divalidasi. 

BPS terdiri dari tiga penilaian, yaitu ekspresi wajah, pergerakan ekstremitas, dan 

komplians dengan mesin ventilator. Setiap subskala diskoring dari 1 (tidak ada 

respon) hingga 4 (respon penuh). Karena itu skor berkisar dari 3 (tidak nyeri) 

hingga 12 (nyeri maksimal). Skor BPS sama dengan 6 atau lebih dipertimbangkan 

sebagai nyeri yang tidak dapat diterima (unacceptable pain). 

Tabel II.4 Behavioral Pain Scale 

Item Description Score 

Facial expression Relaxed  

Partially tightened  

Fully tightened  

Grimacing 

1 

2 

3 

4 

Upper Limbs No movement  

Partially bent  

Fully bent with finger 

flexion 

Permanently retracted 

1 

2 

3 

 

4 

Compliance with 

ventilation 

Tolerating movement  

Coughing but tolerating 

ventilation for most of 

the time  

Fighting ventilator  

Unable to control 

ventilation  

1 

2 

 

 

3 

4 
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Colorado Behavioral Numerical Pain Scale (CBNPS)  

CBNPS dikembangkan dari skala BPS oleh Salmore tahun 2002 untuk 

menilai nyeri pada pasien yang tersedasi yang menjalani pemeriksaan saluran 

cerna, baik endoskopi maupun kolonoskopi. Rasa nyeri pasien dinilai dengan 

skala yang lebih mudah, tanpa harus menggunakan ekspresi verbal.Skala CBNPS 

dibentuk berdasarkan keadaan yang dinilai sesuai dengan penilaian nyeri oleh 

Agency of Health Care (USA) tahun 1992. CBNPS menilai tingkah laku yang 

dideskripsikan dengan skala 0-5, yang berkorelasi dengan peningkatan nyeri. Pada 

penelitian Salmore juga dikemukakan persamaan skor dalam numerik, dengan 

nilai 0 tidak ada nyeri hingga 5 yaitu nyeri hebat.  

Tabel II. 5 Colorado Behavioral Numerical Pain Scale 

Skor Tingkah Laku 

0 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

Rileks, tidak ada ekspresi wajah  

Mengeluh, mengerutkan dahi, 

gelisah/tidak tenang  

Wajah meringis, memproteksi posisi 

tubuh  

Menangis, Resistif  

Menjerit, melempar sesuatu  

Melawan 

2.3.4 Mekanisme Nyeri 

Mekanisme terjadinya nyeri tergantung pada penggolongan  nyeri. Pada 

nyeri nociceptif terdapat tiga tahapan yaitu stimulasi, transmisi dan presepsi nyeri. 

Tahap pertama menuju persepsi nyeri adalah stimulus pada ujung saraf bebas atau 

nociceptif. Reseptor ini ditemukan baik pada struktur somatik  maupun viseral. 

Reseptor ini membedakan antara adanya rangsangan berbahaya dan yang tidak 

berbahaya, reseptor ini akan aktif oleh rangsangan mekanik, termal, dan kimia. 

Jika terjadi rangsangan yang berbahaya akan terjadi mekanisme pelepasan 

brandikinin, ion kalsium, prostaglandin, histamin, leukotrien, serotonin, dan 

substansi P yang sensitif sehingga mengaktifkan nociceptor. Aktivitasi reseptor 

menyebabkan potensial aksi yang ditransmisikan sepanjang serabut saraf eferon 

ke spinal cord  (Baumann & Strickland, 2008). 
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Serabut aferen ini, serat sinaps nyeri nociceptif pada berbagai lapisan 

tanduk dorsal sumsum tulang belakang, melepaskan berbagai neutotransmitter 

termasuk glutamate, substansi P, kalsitonin. Peristiwa kompleks yang 

mempengaruhi nyeri ini dapat dijelaskan sebagian, oleh interaksi antara 

neuroreseptor dan neurotransmitter yang berlangsung pada sinaps (Baumann & 

Strickland, 2008). 

Secara fungsional, pentingnya interaksi yang serat-serat yang berbeda dan 

berbagai neurotransmitter dan neuroreseptor jelas memberikan respon analgesik 

yang dihasilkan oleh iritasi topikal atau stimulasi saraf transkutan. Proses 

permulaan nyeri ini mencapai otak melalui system kompleks yang setidaknya 

terdapat lima jalur sumsum tulang belakang yang berjalan naik termasuk pada 

traktus spinotalamikus. Dengan demikian, rasa nyeri juga dipengaruhi oleh 

berbagai faktor tambahan untuk  nyeri noniseptif dan menghalangi representasi 

skematik yang sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa thalamus bertindak sebagai 

stasiun relay, karena ini merupakan jalur keluar masuknya impuls ke struktur 

pusat dimana rasa nyeri dapat diproses lebih lanjut (Baumann & Strickland, 

2008). 

Nyeri neuropati karena tanpa adanya rangsangan berbahaya dan sering 

digambarkan dalam hal sakit kronis. Mekanisme yang bertanggung jawab dalam 

nyeri neuropati kemungkinan adalah system endogen tubuh. Kerusakan pada sraf 

atau keadaan penyakit tertentu dapat memberikan perubahan dilihat dari adanya 

nyeri inflamasi, rangsangan ektopik,peningkatan transmisi sensorik, pembentukan 

kembali struktur saraf, dan hilangnya hambatan nyeri. Rangsangan nyeri 

tersambung baik secara anatomis maupun biokimia. Hal ini menghasilkan 

stimulasi saraf secara spontan, stimulasi nyeri saraf otonom, dan peningkatan 

yang tajam cairan neuron yang berada pada bagian tanduk dorsal (Baumann & 

Strickland, 2008). 

 

2.3.5 Pengobatan Nyeri  

Untuk terapi farmakologi dapat digunakan obat-obat golongan anti 

inflamasi non-steroid ( Non-Steroid Antiinflamantory Drug, NSAID), golongan 

opioat, dan relaksan otot. Pada prinsipnya, penatalaksanaan nyeri disesuaikan 
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dengan intensitas nyeri (Ikawati, 2011). Nyeri ringan dapat ditangani dengan obat 

perifer, seperti paracetamol, asetosal, asam mefenamat, profinazon, atau 

amonifenazon, begitupula rasa nyeri dengan demam. Untuk nyeri sedang dapat 

ditambahkan kafein, atau kodein. Nyeri yang disertai pembengkakan atau akibat 

trauma (jatuh, tendangan, tubrukan). Sebaiknya diobati dengan suatu analgetikum 

antiradang, seperti aminofenazon dan NSAID (ibuprofen, asam mefenamat, dll) 

(Tjay dan Rahardja, 2007). 

Asetaminofen (parasetamol) mempunyai daya kerja analgesik, antipiretik, 

tidak mempunyai daya kerja anti radang dan tidak menyebabkan iritasi serta 

peradangan lambung (Sartono,1993). Hal ini disebabkan parasetamol bekerja pada 

tempat yang tidak terdapat peroksid sedangkan pada tempat inflamasi terdapat 

lekosit yang melepaskan peroksid sehingga efek anti inflamasinya tidak 

bermakna. Parasetamol berguna untuk nyeri ringan sampai sedang, seperti nyeri 

kepala, mialgia, nyeri paska melahirkan dan keadaan lain (Katzung, 1992). 

Parasetamol menghambat siklooksigenase sehingga konversi asam arakhidonat 

menjadi prostaglandin terganggu. Setiap obat menghambat siklooksigenase secara 

berbeda (Wilmana, 1995). Parasetamol menghambat siklooksigenase pusat lebih 

kuat dari pada aspirin, inilah yang menyebabkan parasetamol menjadi obat 

antipiretik yang kuat melalui efek pada pusat pengaturan panas. Parasetamol 

hanya mempunyai efek ringan pada siklooksigenase perifer (Diphalma,1986). 

Inilah yang menyebabkan parasetamol hanya menghilangkan atau mengurangi 

rasa nyeri ringan sampai sedang. Parasetamol tidak mempengaruhi nyeri yang 

ditimbulkan efek langsung prostaglandin, ini menunjukkan bahwa parasetamol 

menghambat sintesa prostaglandin dan bukan blokade langsung prostaglandin. 

Obat ini menekan efek zat pirogen endogen dengan menghambat sintesa 

prostaglandin, tetapi demam yang ditimbulkan akibat pemberian prostaglandin 

tidak dipengaruhi, demikian pula peningkatan suhu oleh sebab lain, seperti latihan 

fisik (Willmana, 1995). 
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2.4 Tinjauan Tentang Analgesik  

Analgesik adalah senyawa yang dapat menekan fungsi system syaraf 

pusat. Secara selektif analgesik digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa 

mempengaruhi kesadaran. Analgesik bekerja dengan meningkatkan nilai ambang 

persepsi rasa sakit(Siswandono,2008). 

Berdasarkan potensi kerja, mekanisme kerja dan efek samping analgesik 

dibedakan dalam dua kelompok. (Mutschler, 1991).  

a. Analgesik yang berkhasiat kuat, bekerja pada pusat (hipoanalgetika, 

„kelompok opiat‟).  

b.  Analgesik yang berkhasiat lemah (sampai sedang), bekerja terutama pada 

perifer dengan sifat antipiretika dan kebanyakan juga mempunyai sifat 

antiinflamasi dan antireumatik. 

Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgesik dibagi 

menjadi analgesik narkotik dan analgesik non-narkotik (purwanto dan Susilowati, 

2000). 

2.4.1 Penggolongan Analgesik 

Atas dasar cara kerja farmakologisnya, analgesik dibagi 2 kelompok besar, 

yakni: 

1. Analgesik perifer (non narkotik), yang terdiri dari obat-obat yang tidak 

bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Analgesik antiradang termasuk 

dalam kelompok ini. 

2. Analgesik narkotik khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat, 

seperti pada fraktur dan kanker (Tjay dan Rahardja,2002). 

a.  Analgesik Non-Narkotik  

Analgesik non narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan 

sampai moderat, sehingga sering disebut dengan analgesik ringan, selain itu juga 

digunakan sebagai antipiretik dan anti radang (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Analgesik non narkotik bekerja pada perifer dan sentral system saraf pusat. Obat 

golongan ini mengadakan potensi dengan obat-obat penekan system pusat. Obat-

obat ini tidak mempengaruhi SPP atau menurunkan kesadaran serta tidak bersifat 

adifiktif. Dalam penggunaannya obat ini sering digunakan untuk nyeri ringan 

sampai sedang misalkan nyeri kepala,gigi atau otot (Tjay dan Rahardja, 2002). 
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Berdasarkan struktur kimianya analgesik non narkotik dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu analgesik-antipiretik dan obat anti radang bukan steroid (Non 

Steroidal Antiinflamatory Drugs = NSAID) (Purwanto dan Susilowati, 2000). 

Obat analgesik antipiretik serta obat anti-inflamasi nonsteroid merupakan suatu 

kelompok obat yang heterogen, bahkan beberapa obat sangat berbeda secara 

kimia. Golongan obat ini menghambat enzim siklooksigenase, sehingga konversi 

asam arakidonat menjadi PGG2 terganggu. Setiap obat menghambat 

siklooksigenase dengan kekuatan dan selektivitas yang berbeda. Semua obat mirip 

aspirin bersifat antipiretik, analgesik, antipiretik dan antiinflamasi. 

Selain Aspirin, terdapat juga turunan anilin yaitu parasetamol 

(Acetaminophen). Obat ini mempunyai ciri khusus karena kerja analgetika dan 

antipiretiknya yang baik. Dosis Parasetamol (dalam sediaan tunggal) 500mg – 

1000 mg (Mutschler, 1991). Parasetamol mengandung tidak kurang dari 98,0% 

dan tidak lebih dari 101,0% C8H9N02, dihitung terhadap zat anhidrat ( FI IV, 

1995).  Parasetamol adalah metabolit aktif dari phenacetin yang bertanggung 

jawab akan efek analgesiknya. Ia adalah penghambat prostaglandin lemah dalam 

jaringan perifer dan tidak memiliki efek inflamasi yang signifikan. Efek  analgesik 

paracetamol serupa dengan salisilat, yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri 

ringan sampai sedang. Keduanya menurunkan suhu tubuh, dengan mekanisme 

yang diduga berdasarkan efek sentral seperti salisilat. Sekalipun ekuivalen dengan 

aspirin sebagai agen analgesik dan antipiretik yang efektif, acetaminophen 

(parasetamol) berbeda karena sifat antiinflamasinya lemah. Obat ini berguna 

untuk nyeri ringan sampai sedang seperti sakit kepala, mialgia, nyeri pasca 

persalinan, dan keadaan lain dimana aspirin efektif sebagai analgesik (Katzung, 

2002). Paracetamol diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. 

Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu ½ jam, t ½  plasma 

antara 1-3 jam. 25% paracetamol terikat protein plasma. Obat ini dieksresikan 

melalui ginjal. Manifestasinya berupa eritema, urtikaria, dan gejala yang lebih 

berat berupa demam dan lesi pada mukosa. Akibat dosis toksik yang paling serius 

adalah nekrosis hati (Katzung, 2002). 
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b. Analgesik Narkotik (Opioid) 

Anlgesik narkotik, disebut juga opioda (mirip opioat) adalah obat-obat 

yang daya kerjanya meniru opiod endogen dengan memperpanjang aktivasi dari 

reseptor-reseptor opioid (biasanya µ-reseptor) (Tjay, Tan Hoan & Kirana, 2007). 

Analgesik opiod terutama digunakan untuk meredakan atau menghilangkan rasa 

nyeri, meskipun juga memperlihatkan berbagai efek farmakodinamik  yang lain. 

Yang termasuk golongan opioid adalah alkaloid opium, derivate semisintetik 

alkaloid opium, dan senyawa sintetik dengan sifat farmakologik menyerupai 

opium (Dewoto,2007). 

Efek utama analgesik opioid dengan afinitas untuk reseptor µ terjadi pada 

susunan saraf pusat yang lebih penting meliputi analgesia, euphoria, sedasi, dan 

depresi pernapasan. Dengan menggunakan berulang, timbul toleransi  tingkat 

tinggi bagi semua efek. Analgesik opioid memberikan efek analgesik terhadap 

sensasi nyeri hebat yang berasal dari manapun, termasuk nyeri yang berasal dari 

luar ditambah dengan reaksi organisme terhadap stimulus. Sifat-sifat analgesik 

opioid berhubungan dengan kemampuannya untuk mengubah persepsi nyeri dan 

reaksi tubuh terhadap nyeri. Penelitian eksperimental dan klinik menunjukkan 

bahwa analgesik opioid dapat efektif meningkatkan ambang nyeri, tetapi efek-

efeknya pada komponen reaktif hanya dapat dipengaruhi dari efek subyek yang 

dilaporkan. Dalam pemberian analgesik yang efektif, nyeri terkadang masih dapat 

dirasakan tetapi nyeri yang sangat hebat dan asupan sensoris nyeri yang merusak 

tidak berlangsung lama (Katzung et al, 1986). 

2.5  Tinjauan Tentang Paracetamol 

2.5.1 Sifat Fisika kimia 

Asetaminofen merupakan metabolit fenasetin dengan efek antipiretik yang 

sama dan telah digunakan sejak 1893. Efek antipiretik ditimbulkan oleh gugus 

aminobenzen (Wilmana, 1995). Asetaminofen juga menimbulkan efek analgesik, 

dalam tubuh akan dimetabolisis menjadi p-aminofenol yang menyebabkan efek 

methemoglobin (Siswandono & Soekardjo, 1998). Asetaminofen di Indonesia 

lebih dikenal dengan nama paracetamol dan tersedia dalam obat bebas (Wilmana, 

1995). 
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Parasetamol memiliki sebuah cincin benzene, tersubstitusi oleh gugus 

hidroksil dan atom nitrogen dari gugus amida pada posisi para. Senyawa ini dapat 

disintesi dari senyawa asal fenol  yang di nitrasikan menggunakan asam sulfat dan 

natrium nitrat. Parasetamol dapat pula terbentuk apabila senyawa 4-aminofenol 

direaksikan dengan senyawa asetat anhidrat (Lund, 1994). 

Nama Kimia  : 4-Hidroksiasetinilida  

Sinonim : Paracetamolum, Asetaminofen, n-acetyl-p-aminophenol 

Rumus Kimia  : C8H9NO2 

Berat Molekul : 151,16 

Pemerian : Serbuk hablur, putih; tidak berbau; rasa sedikit pahit (Farmakope 

Indonesia ED IV, 1995) 

Kelarutan  : larut dalam air dingin (1:70), dalam air mendidih (1:20), dalam 

etanol (1:70), aseton (1:13), dalam gliserol (1:40), dan dalam propilen glikol (1:9), 

selain itu parasetamol juga larut dalam methanol, dimetil formamide, etilen 

klorida, etil asetat, dan larutan NaOH 1N, namun sangat sedikit larut dalam eter 

dan kloroform (Lund, 1994). 

 Paracetamol memiliki titik lebur 168-172
0
C dengan nilai pKa sebesar 9,5 

pada 25
0
C. pada larutan jenuh, paracetamol mempunyai pH anatara 5,3-6,5. Pada 

pH 2-9, terhidrolisis minimum pada pH 5-7. Waktu paruh parasetamol pada pH 

2,5-6,9 berturut-turut adalah 0,73: 19,8: 21,8: dan 2,28 tahun. Sebaiknya 

parasetamol disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terlindung dari cahaya. 

Dalam keadaan kering parasetamol murni akan stabil pada temperature 45
0
C dan 

relative stabil terhadap oksidasi (Lund, 1994). 

2.5.2  Farmakokinetik  

Paracetamol (asetaminofen) menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan 

sampai sedang. Kedunya menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme yang diduga 

juga berdasarkan efek sentral. Efek anti-inflamasinya sangat lemah, oleh karena 

itu indikasi antireumatik tidak untuk paracetamol. Paracetamol merupaka 

penghambat biosintesis prostaglandin yang lemah. Efek iritasi, erosi dan 

pendarahan lambung tidak telihat pada kedua obat ni, demikian juga gangguan 

pernafasan dan keseimbangan asam basa (Gunawan, 2009). 
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Paracetamol diabsorbsi secara cepat dan sempurna melalui saluran cerna. 

Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu ½ jam dan masa paruh 

plasma antara 1-3 jam. Parasetamol tersebar ke seluruh cairan tubuh. Dalam 

plasma, 25% parasetamol terikat di dalam plasm. Obat ini dimetabolisme oleh 

enzim mikrosom hati. 80% parasetamol dikonjugasi dengan glukoronat dan 

sebagian kecil lainnya dengan asam sulfat. Selain itu, obat ini juga dapat 

mengalami hidroksilasi. Hasil metabolit hidroksilasi tersebut dapat menimbulkan 

methemoglobinemia dan hemolysis eritrosit. Obat ini dieksresi melalui ginjal, 

sekitar 3% dan sebagian besar dari presentase tersebuat dalam bentuk terkonjugasi 

(Gunawan, 2009). 

2.5.3 Farmakodinamik  

Efek analgesik parasetamol serupa dengan salisialt yaitu menghilangkan 

atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang, menurunkan suhu tubuh dengan 

mekanisme yang diduga juga berdasarkan efek sentral. Efek anti inflamasinya 

sangat lemah, oleh karena itu tidak digunakan sebagai anti reumatik. Parasetamol 

merupakan penghambat biosintesis prostaglandin yang lemah. Efek iritasi dan 

pendarahan lambung tidak terlihat pada parasetamol, demikian juga gangguan 

pernafasan dan keseimbangan asam basa ( Tjay dan Rahardja, 2002). Dewasa ini, 

dianggap sebagai zat anti nyeri yang paling aman. Parasetamol sebaiknya tidak 

diberikan terlalu lama karena kemungkinan nefropati analgesik. 

 

2.6 Tinjauan Analgesik Dari Senyawa Metabolit Sekunder 

2.6.1 Flavonoid 

Flavonoid tersebar luas dialam, terutama dalam tumbuhan tingkat tinggi 

dan jaringan muda. Sekitar 5-19% metabolit sekunder tumbuhan adalah flavonoid. 

Flavonoid yang paling umum adalah flavon, flavonol,flavanon, catechin, 

isoflavon dan antocianidin (Pinheiro & Justino,2012 ; Harboen, 1987), 

didistribusikan secara luas dalam buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-

bijian, rempah-rempah serta teh dan anggur merah (Meena & Patni, 2008). 

Flavonoid sebagai derivate benzo-γ-piron mempunyai banyak kegunaan.  

Efek flavonoid sangat banyak macamnya terhadap berbagai organisme dan 

efek ini dapat menjelaskan mengapa tumbuhan yang mengandung flavonoid 
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dipakai untuk pengobatan. Flavonoid juga dapat bekerja sebagai antivirus, 

antialergi, antimikroorganisme, antioksidan yang untuk mengendalikan radikal 

bebas yang dapat menyebabkan tumor (Yulianto, 2009). 

Kandungan flavanoid yang terdapat pada Jatropha gossypifolia memiliki 

kemampuan sebagai analgesik. Aktivitas analgesik flavonoid disebabkan oleh 

kemampuannya yang dapat menghambat proses sintesis enzim prostaglandin yang 

merupakan mediator nyeri (Kalpesh Gaur et al, 2009). 

Menurut penelitian Wemay et al, (2013) Ketiga  jenis  ekstrak    kucing-

kucingan (Acalypha indica L.)  menggunakan   dosis   0,035gr /200gr   BB   

menunjukkan   waktu   reaksi tertinggi  pada ekstrak daun dan akar  yang  tidak  

berbeda  nyata  dengan  kontol  positif asetosal   dalam   mengurangi rasa   nyeri 

(P>0,05).  Hal  ini  dimungkinkan    karena pada  dasarnya  metabolit  sekunder  

banyak terkandung   pada   daun   dan   berdasarkan hasil  uji  fitokimia  yang  

dilakukan  daun mengandung  flavonoid    dan  alkaloid  yang memiliki  fungsi  

sebagai  penghambat  fase penting   dalam   biosintesis   prostaglandin, yaitu pada 

lintasan siklooksigenase. 

Siklooksigenase dan lipoksigenase memiliki peran penting sebagai 

mediator inflamasi. Mereka terlibat dalam pelepasan asam arakidonat, yang 

merupakan titik awal untuk respon inflamasi umum. Neutrofil mengandung 

lipoxygenase membuat senyawa kemotaktik dari asam arakidonat. Mereka juga 

memprovokasi pelepasan sitokin. Senyawa fenolik yang dipilih ditunjukkan untuk 

menghambat kedua siklooksigenase dan jalur 5-lipoxygenase. Khususnya 

Quercetin menghambat kegiatan siklooksigenase dan lipoksigenase, sehingga 

mengurangi pembentukan metabolit inflamasi. Fitur anti inflamasi lain adalah 

kemampuan flavonoid untuk menghambat biosintesis eikosanoid. Eikosanoid, 

seperti prostaglandin, terlibat dalam berbagai tanggapan imunologi dan 

merupakan produk akhir dari jalur siklooksigenase dan lipoksigenase. Flavonoid 

juga menghambat baik sitosol dan membranal tirosin kinase. Membran integral 

protein, seperti tirosin 3-monooxygenase kinase, terlibat dalam berbagai fungsi, 

seperti katalisis enzim, transportasi membran, transduksi sinyal yang berfungsi 

sebagai reseptor hormon dan faktor pertumbuhan, dan transfer energi dalam 

sintesis ATP. Penghambatan protein ini menyebabkan penghambatan 
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pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan proliferasi. Substrat tyrosine kinase 

memiliki  peran  dalam transduksi sinyal jalur yang mengatur proliferasi sel. 

Properti antiinflamasi lain dari flavonoid adalah kemampuannya untuk 

menghambat degranulasi neutrofil. Ini adalah cara langsung untuk mengurangi 

pelepasan asam arakidonat oleh neutrofil dan sel-sel kekebalan lainnya (Nijveldt 

et al, 2001).  

2.6.2 Alkaloid  

Alkaloid adalah senyawa-senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, 

bersifat basa, dan struktur kimianya mempunyai sistem lingkar heterosiklis 

dengan nitrogen sebagai hetero atomnya. Senyawa nitrogen dalam lingkar pada 

struktur kimia alkaloid menyebabkan alkaloid bersifat alkali (sumardjo, 2009). Zat 

biokimia yang pertama adalah alkaloid. Alkaloid adalah senyawa yang paling 

banyak ditemukan di alam. Secara umum, alkaloid mengandung asam amino 

seperti ortinin, lisin, fenilalanin, tirosin, serta triptofan. Alkaloid sendiri sering 

digunakan sebagai bahan analgesik (Pereda rasa nyeri), bahan anestesi dan sedasi, 

bahan antibakteri, serta sebagai pereda batuk atau antitusif (Hadi S, 2001). 

2.7 Ekstraksi 

Ekstraksi adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian, hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan (Depkes RI, 2000).  

Ekstrak cair adalah sediaan cair simplisia nabati, yang mengandung etanol 

sebagai pelarut atau sebagai pengawet atau sebagai pelarut dan pengawet. Jika 

tidak dinyatakan lain pada masing-masing monografi, tiap ml ekstrak 

mengandung bahan aktif dari 1 g simplisia yang memenuhi syarat. Ekstrak cair 

yang cenderung membentuk endapan, dapat didiamkan dan disaring atau sebagian 

yang bening diendaptuangkan. Beningan yang diperoleh memenuhi persyaratan 

farmakope (Farmakope Indonesia IV, 1995). 
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2.7.1 Tinjauan Tentang Metode Ekstraksi 

 Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut. Berikut adalah beberapa cara ekstraksi dengan 

menggunakan pelarut:  

a. Cara Dingin : 

1. Maserasi  

Maserasi yaitu metode ekstraksi dengan cara merendam sampel 

dengan larutan penyari dengan atau tanpa pengadukan. Maserasi 

dibedakan menjadi tiga jenis yaitu maserasi sederhana, kinetika maserasi, 

dan maserasi dengan pengguanan tekanan. Maserasi sederhana 

didefinisikan sebagai metode ekstraksi dimana sampel direndam 

menggunakan pelarut dalam kurun waktu tertentu dengan atau tanpa 

pengadukan pada suhu ruang( kamar). Kinetika maserasi dan maserasi 

dengan tekanan tidak jauh berbeda dengan maserasi sederhana. Titik 

perbedaan kinetika maserasi terletak pada dilakukannya pengadukan 

berkecepatan konstan, sedangkan perbedaan pada maserasi dengan 

tekanan terletak pada kondisi tekanan yang digunakan dalam ekstraksi 

(bukan tekanan ruang), sehingga proses tersebut lebih efektif (Fauzana, 

2010).  

2. Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna (exhaustive extraction), yang umumnya dilakukan pada 

temperature ruangan. Proses ini terdiri dari tahapan pengembangan bahan, 

tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/ 

penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) 

yang jumlahnya 1-5 kali bahan. Ekstraksi ini membutuhkan pelarut yang 

lebih banyak (Depkes RI, 2010). 

Pelarut tersebut dialirkan melalui alat yang disebut perkolator. 

Pelarut bersentuhan dengan sampel secara kontinu sehingga metode ini 

membutuhkan pelarut yang sangat banyak. Namun, kecepatan alir bahan 

pada perlakuan ini diatur sedemikian rupa agar pelarut sebanyak 100 ml 

habis digunakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.  
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Semakin lama waktu ekstraksi maka kecepatan alir pelarut semakin 

kecil dan kontak dengan bahan menjadi lebih lama. Oleh karena itu, 

semakin lama waktu perkolasi maka rendemen yang diperoleh akan 

semakin tinggi. Kecepatan alir yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan 

tercucinya pelarut sebelum sampai ke dalam sel bahan (Fauzana, 2010). 

b. Cara Panas  

1. Reflux  

Reflux merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperature titik 

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang realtif 

konstan, dengan adanya pendinginan balik. Umumnya dilakukan 

pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali, sehingga dapat 

termasuk proses ekstraksi sempurna (depkes RI, 2000). 

Penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel 

dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari 

lalu dipanaskan, uap-uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor 

bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali 

menuju labu alas bulat, akan menyari kembali sampel yang berada pada 

labu alas bulat, demikian seterusnya berlangsung secara 

berkesinambungan sampai penyarian sempurna, penggantian pelarut 

dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3 – 4 jam. Filtrat yang diperoleh 

dikumpulkan dan dipekatkan.  

2. Sokletasi  

Sokletasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang 

selalu baru, yang umunya dilakukan dengan alat khusus,sehingga terjadi 

ekstraksi kontinyu dengan pelarut relative khusus, dengan adanya 

pendinginan balik (Depkes RI, 2000). 

3. Digesti 

Merupakan maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara 

umum dilakukan pada temperature 40-50
o
C (Depkes RI, 2000). 
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4. Infus  

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperature 

penangas air mendididh, temperatur terukur 96
0 

C – 98
0
 C, selama waktu 

tertentu (15-20 menit). Infus pada umumnya, digunakan untuk menarik 

atau mengekstraksi zat aktif yang larut dalam air, dari bahan-bahan nabati. 

Hasil ekstrak ini akan menghasilkan zat aktif yang tidak stabil dan mudah 

tercemar oleh kuman dan kapang, sehingga ekstrak yang diperoleh dengan 

infus tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam (Depkes RI, 2000). 

5. Dekok  

Dekok adalah infus yang waktunya lebih lama (lebih dari 30 menit) 

dan temperatur sampai titik didih air (Depkes RI, 2000). 

2.8 Fraksinasi 

Fraksinasi merupakan proses pemisahan antara zat cair dengan zat cair. 

Fraksinasi dilakukan secara bertingkat berdasarkan tingkat kepolarannya yaitu 

dari non polar, semi polar, dan polar. Senyawa yang memiliki sifat non polar akan 

larut dalam pelarut non polar, yang semi polar akan larut dalam pelarut semi 

polar, dan yang bersifat polar akan larut kedalam pelarut polar (Harborne 1987).  

Berdasarkan fase yang terlibat, terdapat dua jenis ekstraksi,yaitu ekstraksi 

padat cair dan ekstraksi cair-cair. 

1. Ekstraksi Padat-Cair 

Pada ekstraksi padat – cair terjadi pemindahan komponen dari padatan 

ke pelarut melalui tiga tahapan, yaitu difusi pelarut ke pori-pori padatan, 

pelarutan solute oleh pelarut di dalam pori tersebut, dan pemindahan larutan 

dari pori menjadi larutan ekstrak. Proses ekstraksi padat- cair dipengaruhi oleh 

banyak faktor, antara lain waktu ekstraksi, suhu yang digunakan, pengadukan, 

dan banyaknya pelarut yang digunakan (Harborne, 1987). 

Dalam ekstraksi padat-cair, bahan tanaman ditempatkan dalam kontak 

dengan pelarut. Secara umum, dengan penggilingan ekstraksi dapat difasilitasi 

(sebagai sel yang sebagian besar hancur, ekstraksi bergantung terutama pada 

pelarutan metabolit) dan dengan meningkatkan suhu (untuk mendukung  
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solubilisasi). Penguapan pelarut organik atau beku-kering (larutan 

berair) hasil ekstrak kering (Sarker et al, 2006). 

2. Ekstraksi Cair –Cair 

Proses pemisahan selanjutnya masih menggunakan prinsip ekstraksi 

yang dikenal dengan ekstraksi cair-cair adalah suatu metode pemisahan 

senyawa organic berdasarkan kelarutan senyawa-senyawa tersebut dalam dua 

pelarut yang tidak saling bercampur, biasanya anatara pelarut air dan pelarut 

organik. Metode ini merupakan ekstraksi suatu senyawa dari satu fase ke fase 

yang lain. Reknik pemisahan ekstraksi cair-cair biasanya dilakukan dengan 

menggunakan corong pisah (Separatory funnel). Ekstraksi akan semakin 

efektif bila dilakukan berulang kali menggunakan pelarut dengan volume yang 

sedikit demi sedikit (Soebagio, 2005).  

2.9 Tinjauan Tentang Etanol 

Etanol merupakan cairan yang mudah menguap, jernih, tidak berwarna. 

Bau etanol khas dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Etanol mudah 

menguap walaupun pada suhu rendah dan mendidih pada suhu 78°. Dan mudah 

menguap. Etanol   bercampur   dengan   air   dan   praktis   bercampur   dengan   

semua   pelarut organik. (Farmakope Indonesia IV hal 63, 1995) 

 

Gambar 2.5 Struktur Etanol 

Etanol mengandung tidak kurang dari 92,3% b/b dan tidak lebih dari 

93,8% b/b, setara dengan tidak kurang dari 94,9% v/v dan tidak lebih dari 96,0% 

v/v C2H5OH pada suhu 15,56 (Farmakope Indonesia IV hal 63, 1995). 

Etanol (Farmakope Indonesia Edisi III : 65 ) 

Nama resmi   : AETHANOLUM 

Nama lain   : Alkohol; Etanol 

Rumus Molekul  : C2H6OH 

Berat molekul   : 46,068 g/mol 
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Rumus Molekul  : CH3-CH2-OH 

Pemerian : Cairan tidak berwarna jernih mudah menguap, dan 

mudah  bergerak, bau khas, rasa panas, mudah 

terbakar dengan memberikan nyala biru yang tidak 

berasap. 

Kelarutan : sangat mudah larut dalam air, dalam kloroform P , 

dan dalam eter P. 

Penyimpanan  : dalam wadah tertutup rapat. 

Kegunaaan   : sebagai pereaksi 

Etanol memiliki banyak manfaat bagi masyarakat karena memiliki sifat 

yang tidak beracun. Selain itu etanol juga memiliki banyak sifat-sifat, baik secara 

fisika maupun kimia. Adapun sifat-sifat fisika etanol dapat dilihat pada tabel II.3. 

Tabel II.6  Sifat-Sifat Fisika Etanol 

Berat Molekul 46,07 gr/grmol 

Titik Lebur -112 ˚ C 

Titik Didih 78,4 ˚ C 

Densitas 0,7893 gr/ml 

Indeks bias 1,36143 Cp 

Viskositas 20 C 1,17 Cp 

Panas Penguapan 200,6 kal/gr 

Merupakan cairan tidak berwarna 

Dapat larut dalam air dan eter 

Memiliki bau yang khas 

(Sumber : Perry, 1999) 

Etanol selain memiliki sifat-sifat fisika juga memiliki sifat-sifat kimia. 

Sifat-sifat kimia tersebut adalah :  

1. Merupakan pelarut yang baik untuk senyawa organic 

2. Mudah menguap dan mudah terbakar  

3. Bila direaksikan dengan asam halida akan membentuk alkyl halida dan air 

CH3CH2OH + HC=CH               CH3CH2OCH=CH2 

4. Bila direaksikan dengan asam karboksilat akan membentuk ester dan air 

CH3CH2OH + CH3COOH                CH3COOCH2CH3 + H2O 

5. Dehidrogenasi etanol menghasilkan asetaldehid  

6. Mudah terbakar diudara sehingga menghasilkan lidah api (flame) yang 

berwarna biru muda dan transparan, dan membentuk H2O dan CO2. Dalam 
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proses pembuatan etanol, ada beberapa bahan baku yang digunakan, yaitu : 

air, glukosa, dan sukrosa. Bahan baku tersebut memiliki beberapa sifat yang 

dapat dilihat pada tabel II.4. 

Tabel II.7 Sifat-Sifat Kimia Etanol 

Rumus Kimia H2O Glukosa (C6H12O6) Sukrosa (C12H22O11) 

Berat Molekul 18,016 gr/grmol 180,16 gr/grmol 342,30 gr/grmol 

Densitas 0,9995 gr/cm³ - - 

Titik Lebur 0
0
C 146

0
C 190-192

0
C 

Titik Didih 100
0
C - - 

Specific Gravity - 1,554²
5
 1,588

15
 

(Sumber : Perry, 1999) 

2.10  Tinjauan Tentang Kromatografi Lapis Tipis  

Kromatografi Lapis Tipis ialah metode pemisahan fisikokimia. Lapisan 

pemisah terdiri atas bahan cocok (fase gerak), pemisahan terjadi selama 

perambatan kapiler (pengembangan). Selanjutnya senyawa yang tidak berwarna 

harus ditampakkan (dideteksi). Untuk campuran yang tidak diketahui, lapisan 

pemisah (penyerap) dan system larutan pengembang harus dipilih dengan tepat 

karena keduanya bekerja sama untuk mencapai berbutir-butir (fase diam), 

ditempatkan pada penyangga berupa plat gelas, logam atau lapisan yang cocok. 

Pemisahan campuran yang akan dipisah berupa larutan yang ditotolkan baik 

berupa bercak ataupun pita. setelah itu plat atau lapisan dimasukkan ke dalam 

bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang yang pemisahan. Selain itu 

juga hal yang harus diperhatikan adalah memilih kondisi kerja yang optimum 

yang meliputi sifat pengembangan, atmosfir bejana dan lain-lain (Stahl, 1985). 

Pendeteksian bercak hasil pemisahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

Untuk senyawa tak berwarna cara yang paling sederhana adalah dilakukan 

pengamatan dengan sinar ultraviolet. Beberapa senyawa organik bersinar atau 

berfluorosensi jika disinari dengan sinar ultraviolet gelombang pendek (254 nm) 

atau gelombang panjang (365 nm), jika dengan cara itu senyawa tidak dapat 

dideteksi maka harus dicoba disemprot dengan pereaksi yang membuat bercak 

tersebut tampak yaitu pertama tanpa pemanasan, kemudian bila perlu dengan 

pemanasan (Gritter, et al., 1991; Stahl, 1985). 
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Harga Rf dapat dicari dengan rumus : 

RF = 
                           

                            
  ( Stahl, 1985) 

 

2.10.1 Fase Diam KLT (Larutan penyerap/adsorben) 

Fase diam merupakan lapisan penyerap berukuran kecil dengan diameter 

partikel 10-30 µm . Semakin kecil ukuran rata-rata partikel fase diam dan semakin 

sempit kisaran ukuran fase diam, maka semakin baik kinerja KLT dalam hal 

efesiensinya dan resolusinya. Penyerap yang paling sering digunakan adalah silika 

gel, alumunium, oksida, selulosa dan poliamida. Yang sering digunakan adalah 

silika gel (Stahl, 1985).  

2.10.2  Fase Gerak 

Fase gerak ialah medium angkut dan terdiri atas satu atau beberapa 

pelarut. Pelarut bergerak di dalam fase diam, yaitu suatu lapisan berpori, karena 

ada gaya kapiler. Pelarut yang digunakan hanyalah pelarut bertingkat mutu 

analitik dan, bila diperlukan, sistem pelarut multi komponen ini harus berupa 

suatu campuran sesederhana mungkin yang terdiri atas maksimum tiga komponen 

(Gandjar dan Rohman, 2012). Contoh pelarut yang sering digunakan untuk 

kromatografi lapis tipis adalah n-heksana, heptane, sikloheksana, benzene, 

kloroform, eter, etil asetat, aseton, methanol, dan air (Stahl, 1985).  Angka 

banding campuran dinyatakan dalam bagian volume sedemikian rupa sehingga 

volume total 100, misalnya, benzena-kloroform-asam asetat 96% dengan 

perbandingan 50:40:10(Stahl, 1985).  

2.11 Metode Pengujian Analgesik 

Metode-metode pengujian aktivitas analgesik dilakukan dengan menilai 

kemampuan zat uji untuk menekan atau menghilangkan rasa nyeri yang diinduksi 

pada hewan percobaan (mencit, tikus, marmot), yang meliputi induksi secara 

maknik, termik, elektrik dan secara kimia. Metode pengujian dengan induksi nyeri 

secara mekanik atau termik lebih sesuai untuk mengevaluasi obat-obat analgesik 

kuat.  
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2.11.1 Metode Perangsangan Kimia 

Rangsangan kimiawi yang diterapkan pada hewan kecil berupa Mus 

muculus yang adalah berupa penyuntikan secara intraperitoneal bahan-bahan yang 

dapat menimbulkan respon karakteristik seperti menggeliat, meregang atau 

kontraksi otot-otot abdomen (Turner,1965). Respon nyeri yang timbul setelah 

suntikan secara intraperitoneal senyawa penginduksi ini adalah konstriksi dan 

pemanjangan menjalar ke sepanjang dinding perut, yang tampak sebagai 

menggeliat (Writhing test). Penginduksi nyeri sangat bervariasi, di antaranya 

adalah asetikolin, adenosine triposfat, asam asetat, fenilkuinon. Metode ini biasa 

digunakan untuk analgesik non narkotik (Domer,1971). 

Suatu zat kimia yang diberikan secara oral 30 menit sebelum pemberian 

asam asetat 0,5% secara intraperitoneal pada hewan coba. Pemberian asam asetat 

untuk menimbulkan rasa nyeri pada mencit. Reaksi nyeri diperlihatkan oleh 

mencit  antara lain menggeliat, menggeser-geserkan perut pada alas kandang. 

Mencit yang dapat dipakai adalah mencit yang dapat memberikan reaksi seperti 

diatas. Jumlah geliat langsung diamati selama 30 menit dengan selang waktu 5 

menit. Efek mengurangi rasa nyeri dapat ditunjukkan dengan berkurangnya geliat 

mencit yang diberi bahan uji (Vogel H.G, 2002). 

2.11.2 Metode Perangsangan Mekanik 

 Penggunaan rangsang mekanik dapat dilakukan pada anjing, tikus, dan 

mencit yaitu dengan cara menekan jari kaki hewan percobaan dengan 

menggunakan suatu alat yang dapat diatur tekanannya sehingga menimbulkan 

efek nyeri tekan (Manihuruk,2000). 

2.11.3 Metode Perangsang Listrik 

Metode ini menggunakan aliran listrik sebagai penginduksi nyeri  

Stimulasi elektrik pada dasar ekor tikus telah digunakan untuk evaluasi aktivitas 

analgesik. Tikus ditempatkan pada holder berbentuk silinder untuk mengobservasi 

hewan selama test berlangsung. Elektroda yang disisipkan pada ekor bawah kulit 

tikus kemudian tikus diberikan rangsangan dengan frekuensi 1 Hz selama 20 

detik. Tegangan ditingkatkan secara bertahap dengan peningkatan 100% dari 2-64 

volt sampai hewan merespons dengan mencit pada rangsangan pertama atau 

kedua (Domer, 1971).  
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Metode Perangsang Panas  

Tiga metode yang bisa digunakan untuk memberikan rangsangan panas: 

a) Pencelupan ekor hewan percobaan dalam penangas air panas yang 

dipertahankan pada suhu 60 ˚C ± 1 ˚C. 

b) Penggunaan panas radiasi terhadap ekor hewan percobaan melalui kawat 

Ni panas ( 5,5 ± 0,05 Amps). 

c) Metode hot plate. 

Metode yang sering digunakan adalah hot plate yang dikembangkan dari 

Eddy dan Leimbach (1953). Biasanya digunakan untuk analgesik narkotik. 

Metode ini cepat, sederhana, hasilnya reproduktif (Turner,1972). Mencit 

atau tikus diberi rangsangan panas pada kakinya dengan suhu 50
0
C ± 

0,5
0
C dan respons yang ditunjukkan oleh mencit adalah menjilat kaki, 

mengangkat kaki dengan cepatdari hot plate, menyembunyikan kakinya, 

dan meloncat (Thompson, 1990). 

2.11.4 Metode Geliat (Writhing Test) 

 Manifestasi nyeri akibat pemberian perangsangan nyeri asam asetat 

intraperitonium akan menimbulkan reflex respon geliat (writhing) yang berupa 

tarikan kaki ke belakang, penarikan kembali abdomen (retraksi) dan kejang tetani 

dengan membengkokkan kepala dan kaki belakang. Metode ini dikenal sebagai 

Writhing Reflex Test atau Abdominal Constriction Test (Wuryaningsih, 1996). 

Dalam praktek saat ini, bahan kimia dipilih berdasarkan durasi yang diinginkan 

misalnya asetilkolin, salin hipertonik, asam klorida encer atau asam asetat, 

bradykinin, adenosine trifosfat, kalium klorida, tryptamine, dan oksitosin. 

  Tes menggeliat biasanya diberikan 0,2 ml / tikus atau 0,5-2,5 ml / tikus 

atau dosis disesuaikan dengan berat badan misalnya, 10 ml / kg dari larutan asam 

asetat encer 0,6- 9%  V / V atau phenylquinone 0,1 – 0,3 %. Respon dikuantifikasi 

dengan jumlah geliat yang dihitung dalam interval 5 menit untuk 30-60 menit. 

Schmauss dan yaksh (1984) melaporkan tingkat kehandalan dan reproduktivitas 

dalam pengukuran respon menggeliat untuk rute pemberian i.p. asam asetat 

ditunjukkan pada penggunaan skala “0-3” ; 0 = posisi tubuh normal; 1 = posisi 

miring menguntungkan salah satu sisi tubuh; 2 = peregangan kaki belakang dan 

dorsifleksi kaki belakangnya, sering dengan panggul diputar ke samping; dan 3 = 
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kontraksi otot perut yang diikuti dengan peredangan tubuh dan perpanjangan 

tubuh dan perpanjangan dari kaki belakang (respon menggeliat klasik). Tes 

menggeliat memenuhi kriteria pelemahan obat analgesik dari respon menggeliat, 

tingkat kehandalan dapat bermasalah karena > 8% dari hewan mungkin tidak 

menunjukkan respon menggeliat. Ada dua keterbatasan dari tes menggeliat. 

Pertama, dalam model ini masih belum jelas apa yang dirangsang. Kedua adalah 

stimulus kimia, stimulus berbahaya sulit untuk dihindari dapat berhubungan 

dengan terjadinya stress yang signifikan (Bradley, 2014). 

2.12 Tinjauan Tentang Asam Asetat 

2.12.1 Asam Asetat 

Asam asetat atau lebih di kenal sebagai asam cuka (CH3COOH) adalah 

suatu senyawa berbentuk cairan, tak berwarna, berbau menyengat, memiliki rasa 

asam yang tajam dan larut di dalam air, alkohol, gliserol, dan eter. Pada tekanan 

asmosferik, titik didihnya 118,1
0
C. Asam asetat mempunyai aplikasi yang sangat 

luas di bidang industri dan pangan(Hardoyono, 2007). Asam cuka memiliki rumus 

kimia CH3-COOH, CH3COOH, atau CH3CO2H.  

 

Gambar 2.6 Struktur Asam Asetat  

Bentuk murni dari asam asetat ialah asam asetat glacial. Asam asetat 

glasial mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5% b/b 

Asam asetat. Dapat bercampur dengan air, dengan etanol, dan dengan gliserol. 

Asam asetat glasial mempunyai ciri-ciri tidak berwarna, mudah terbakar (titik 

beku 17°C dan titik didih 118°C) dengan bau menyengat, dapat bercampur dengan 

air dan banyak pelarut organik. Pemberian asam asetat 1% pada hewan percobaan 

yang digunakan sebagai penginduksi nyeri karena menyebabkan rasa sakit akibat 

iritasi yang berat pada mukosa membran rongga perut sehingga kaki tertarik ke 

belakang, meregang dan abdomen menyentuh dasar plate form. Nyeri seperti ini 

termasuk nyeri dalaman (viseral) atau nyeri perut mirip sifat menekan dan disertai 

reaksi vegetatif. Nyeri ini disebabkan oleh adanya rangsang yang merangsang 
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syaraf nyeri di daerah visceral terutama dalam rongga dada dan perut (Thompson, 

1985). Penggunaan asam asetat sebagai penginduksi inflamasi dan nyeri telah 

lama digunakan untuk mengevaluasi agen baru yang bersifat analgetik dan anti-

inflamasi. Injeksi peritoneal asam asetat memproduksi peradangan peritoneum 

yang terkait dengan peningkatan prostaglandin, dan dengan demikian akan 

meningkatkan permeabilitas kapiler yang diperkirakan akan berkonstribusi dengan 

peningkatan inflamasi. Selain itu, secara tidak langsung juga untuk 

mengemukakan rasa sakit yang terkait dalam pengujian melalui stimulasi neuron 

nociceptive perifer oleh mediator endogen seperti serotonin, histamine, bradikin, 

dan prostaglandin (Khalid dkk, 2009).Hal itu disebabkan oleh kenaikan ion H
+
 

akibat turunnya pH di bawah 6 yang menyebabkan luka pada membran. Luka 

pada membran sel ini akan mengaktifkan enzim fosfolipase pada fosfolipid 

membran sel sehingga menghasilkan asam arakidonat yang akhirnya akan 

terbentuk prostaglandin Terbentuknya prostaglandin ini akan meningkatkan 

sensitivitas reseptor nyeri sehingga mencit akan memberikan respon dengan cara 

menggeliat untuk menyesuaikan keadaan yang dirasakannya (Wulandari & 

Hendra, 2011). 

2.12.2 Sifat Kimia 

Asam asetat mengandung tidak kurang dari 36,0 % b/b dan tidak lebih dari 

37,0% b/b C2H4O2. Asam asetat sangt mudah menguap diudara terbuka, mudah 

terbakar, dan dapat menyebabkan korosif pada logam. Asam asetat larut dalam air 

dengan suhu 20
0
C, etanol (9,5%) pekat, dan gliserol pekat. Asam asetat jika 

diencerkan tetap bereaksi asam. Penetapan kadar asam asetat biasanya 

menggunakan basa natrium hidroksida, dimana 1ml natrium hidroksida 1N setara 

dengan 60,05 mg CH3COOH (Depkes RI,1994). 

2.12.3 Sifat Fisika 

Sifat fisika dari asam asetat adalah bentuk cairan jernih, tidak berwarna, 

berbau menyengat, pH asam, memiliki rasa asam yang sangat tajam,mempunyai 

titik beku 16,6
0
C, titik didih 118,1

0
C dan larut dalam air, alkohol, dan eter. Asam 

asetat di buat dengan fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter. Pembuatan 

dengan cara ini bisa digunakan dalam pembuatan cuka. Asam asetat mempunyai 

rumus molekul CH3COOH dan bobot molekul 60,05 (Depkes RI, 1995). 
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Sifat fisik (Perry, 1997) : 

 Kadar : 99,5%  

 Bentuk : Cairan tidak bewarna 

  Berat molekul : 60 kg/kmol  

  Titik didih : 117,87
0
C 

 Titik lebur : 16,6
0
C  

  Densitas (25
0
C) : 1,049 kg/L 

2.13 Tinjauan Tentang CMC-Na 

Natrium Carboxymethylcellulose adalah garam natrium dari polikarboksimetil 

eter selulosa, mengandung tidak kurang dari 6,5% dan tidak lebih dari 9,5% 

natrium (Na) dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan (Anonim, 1995). 

Natrium Carboxymethylcellulose (Na CMC) berbentuk granul, putih sampai 

krem, bersifat higroskopik. Na CMC mudah terdispersi dalam air membentuk 

larutan koloidal; tidak larut dalam etanol, dalam eter dan dalam pelarut organik. 

(Anonim, 1995). 

Menurut Tranggono dkk. (1991), CMC ini mudah larut dalam air panas maupun 

air dingin. Pada pemanasan dapat terjadi pengurangan viskositas yang bersifat 

dapat balik (reversible). Viskositas larutan CMC dipengaruhi oleh pH larutan, 

kisaran pH Na-CMC adalah 5-11 sedangkan pH optimum adalah 5, dan jika pH 

terlalu rendah (<3), Na-CMC akan mengendap (Anonymous. 2004). 

 

 

 

Gambar.2.7 Struktur kimia Natrium Carboxymethylcellulose 

CMC-Na banyak digunakan pada formulasi farmasi sediaan oral ataupun topikal 

karena sifat bahan ini yang dapat meningkatkan kekentalan (viscosityincreasing 
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properties). Na CMC biasa digunakan pada emulsi dengan kadar 0,25 sampai 1 % 

(Rowe, 2009). 

Menurut Fardiaz, dkk. (1987), ada empat sifat fungsional yang penting dari Na-

CMC yaitu untuk pengental, stabilisator, pembentuk gel dan beberapa hal sebagai 

pengemulsi. Didalam sistem emulsi hidrokoloid (CMC-Na) tidak berfungsi 

sebagai pengemulsi tetapi lebih sebagai senyawa yang memberikan kestabilan. 

Penambahan CMC-Na berfungsi sebagai bahan pengental. CMC-Na akan 

terdispersi dalam air, kemudian butir-butir Na-CMC yang bersifat hidrofilik akan 

menyerap air dan terjadi pembengkakan. Air yang sebelumnya ada di luar granula 

dan bebas bergerak, tidak dapat bergerak lagi dengan bebas sehingga keadaan 

larutan lebih mantap dan terjadi peningkatan viskositas (Fennema, Karen and 

Lund, 1996).  

Dengan adanya Na-CMC ini maka partikel-partikel yang tersuspensi akan 

terperangkap dalam sistem tersebut atau tetap tinggal ditempatnya dan tidak 

mengendap oleh pengaruh gaya gravitasi (Potter, 1986). 

2.13.1 SIFAT FISIKA CMC-Na 

Nama Lokal: 

BP   : Carmllose sodium 

JP  : Carmllose sodium 

USPNF : Carmllosum natricum 

Pheur   : Carboxymethylcellulose sodium 

Sinonim: 

Akuacell; Aquasorb; Blanse; cellulose gum; CMC sodium; E466; Finnfix; 

nymcel; SMC; sodium carboxymethylcellulose; sodium cellulose glycolate 

sodium CMC;Tylose CB. 

Nama Kimia dan Nomer Registrasi CAS : 

Cellulose, carboxymethyl ether, sodium salt [9004-32-4] 

Rumus Empiris dan Berat Molekul: 

USP mendeskripsikan sodium karboksimetilselulosa merupakan garam sodium 

yang berasal dari polikarboksimetil eter selulosa. Berat molekulnya adalah 90000-

700000. 
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Kategori Fungsional: Sebagai agen penyalut, agen stabilitas, suspending agen, 

tablet dan kapsul disintegran tablet pengikat, agen pengabsorbsi air. 

Ketebalan   : 0.52 g/cm3 

 Konstanta Disosiasi  : pKa = 4.30 

Titik Cair   : kecoklatan pada kira – kira 227
0
C 

Muatan Cairan  : Dapat dianggap sebagai cirinya berisi air kurang dari 10 

%. Tetapi Sodium CMC meupakan higroskopik dan artinya 

menyerap air sebanyak temperatur diatas 37
0
C yang relatif 

basah sekitar 80 %. 

Viskositas  :Tingkatan atau Sodium CMC yang tersedia dalam 

perdagangan memiliki perbedaan kekentalan cairan, solut 

cairan 1 % b/v dengan kekentalan 5 – 13000 mPas (5 – 

13000 cP) kemungkinan mampu tercapai. Sebuah 

peningkatan konsentrasi menghasilkan peningkatan pada 

kekentalan solut cairan, memperpanjang pemanasan pada 

temperatur tinggi mampu mempermanen penurunan 

kekentalan. Viskositas solut Sodium CMC dapat stabil 

dengan baik pada rentang pH 4 – 10. Jauhnya pH optimum 

adalah netral. 

Inkompatibilitas  :Sodium CMC inkompatibilitas dengan kuat pada larutan 

asam dengan beberapa garam besi dan beberapa logam atau 

baja, beberapa aluminium, merkuri dan besi. Namun dapat 

terjadi pada pH kurang dari 2 dan juga ketika dikocok 

dengan etanol 95%. Sodium CMC berbentuk kompleks 

dengan gelatin dan pektin. Sodium CMC juga dapat 

kompleks dengan kolagen dan mengandung beberapa 

protein. 

2.13.2 SIFAT KIMIA CMC-Na 

Kelarutan  : praktis larut dalam aseton, etanol 95%, eter dan toluen. 

Air mudah didispersi pada semua suhu, pada bentuk yang 

murni, pada solut koloid. Kelarutan caiaran bermacam – 

macam tergantung derajat substitusi (DS) 
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2.14  HEWAN COBA  

Klasifikasi mencit (Mus musculus) menurut Nowak dan Paradiso (1983) 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Animalia   

Filum   : Chordata 

Sub filum  : Vertebrata 

Kelas   : Mamalia  

Ordo   : Rodentia  

Sub ordo : Myomorpha 

Famili   : Muridae  

Genus   : Mus  

Spesies  : Mus musculus 

Mencit terdiri atas tiga jenis yaitu mencit liar, mencit komersil, dan mencit 

albino. Mencit merupakan hewan yang paling umum digunakan pada penelitian 

laboratorium sebagai hewan percobaan, yaitu sekitar 40-80%. Mencit banyak 

digunakan sebagai hewan laboratorium (khususnya digunakan dalam penelitian 

biologi), karena memiliki keunggulan-keunggulan seperti siklus hidup relatif 

pendek, jumlah anak per kelahiran banyak, variasi sifat-sifatnya tinggi, mudah 

ditangani, serta sifat produksi dan karakteristik reproduksinya mirip hewan lain, 

seperti sapi, kambing, domba, dan babi. Mencit dapat hidup selama 1- 3 tahun. 

Berat badan ketika berumur empat minggu dapat mencapai 18-20 gram, pada 

umur enam bulan berat badan mencapai 30-44 gram atau lebih. Mencit mati  

sebelum dewasa dan rata-rata siklus hidup mencit laboratorium adalah 2 tahun, 

namun ada yang mencapai 6 tahun (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988). 

Mencit hidup di berbagai daerah mulai dari iklim dingin, sedang maupun 

panas dan dapat hidup dalam kandang atau hidup bebas sebagai hewan liar. 

Mencit putih memiliki bulu pendek halus berwarna putih serta ekor berwarna 

kemerahan dengan ukuran lebih panjang dari pada badan dan kepala. Mencit 

memiliki warna bulu yang berbeda disebabkan perbedaan dalam proporsi darah 

mencit liar dan memiliki kelenturan pada sifat-sifat produksi dan reproduksinya 

(Nafiu, 1996). Bulu mencit liar berwarna abu-abu dan warna perut sedikit lebih 

pucat, mata berwarna hitam dan kulit berpigmen (Malole dan Pramono, 1989). 
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Mencit harus diberikan makan dengan kualitas tetap karena perubahan 

kualitas dapat menyebabkan penurunan berat badan dan tenaga. Seekor mencit 

dewasa dapat mengkonsumsi pakan 3-5 gram setiap hari. Mencit yang bunting 

dan menyusui memerlukan pakan yang lebih banyak. Jenis ransum yang dapat 

diberikan untuk mencit adalah ransum ayam komersial (Smith, 1988).  

Kandungan protein ransum yang diberikan minimal 16%. Kebutuhan zat-

zat makanan yang diperlukan untuk pemeliharaan mencit adalah protein kasar 20- 

25%, kadar lemak 10-12%, kadar pati 44-55%, kadar serat kasar maksimal 4% 

dan kadar abu 5-6% (Smith, 1988).  

Air minum yang diperlukan oleh setiap ekor mencit untuk sehari berkisar 

antara 4-8ml. Seekor mencit mudah sekali kehilangan air sebab evaporasi 

tubuhnya tinggi. Konsumsi air minum yang cukup akan digunakan untuk menjadi 

stabilitas suhu tubuh dan untuk melumasi pakan yang dicerna. Air minum juga 

dibutuhkan untuk menekan stress pada mencit yang dapat memicu kanibalisme 

(Malole & Pramono, 1989). 

Hewan percobaan yang dipelihara untuk tujuan penelitian, umumnya 

berada dalam suatu lingkungan yang sempit dan terawasi. Walaupun 

kehidupannya diawasi, namun diusahakan agar proses fisiologis dan reproduksi 

termasuk makan, minum, bergerak dan istirahat tidak terganggu. Hewan 

percobaan ditempatkan dalam kandang-kandang yang disusun pada rak-rak 

didalam suatu ruangan khusus. Kandang harus dirancang untuk dapat memberikan 

kenyamanan dan kesejahteraan bagi hewan tersebut (Anggorodi, 1973). 

Mencit-mencit yang dipergunakan untuk penelitian yang lama ditempatkan 

dalam kandang yang berukuran 22,5 cm X 10 cm untuk tiga ekor mencit (Peter, 

1976). Penutup lantai kandang atau bedding, merupakan penyerap untuk 

menampung kotoran termasuk air kencing dan sisa-sisa makanan. Pemakaian 

bedding mempunyai tiga tujuan, yaitu untuk menyerap kotoran, melengkapi bahan 

sarang dan untuk isolasi panas (Green, 1968). Bahan untuk bedding ini dapat 

berasal dari bahan-bahan limbah industri atau hasil pasca panen, seperti serbuk 

gergaji kayu, tatal kayu, sekam padi, potongan jerami kering, tongkol jagung, 

ampas bit gula kering dan butiran tanah liat (Peter, 1976).  
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Bak makanan berbentuk mangkok atau anyaman kawat yang disediakan 

dalam masing-masing kandang. Tempat minum berupa botol dengan ukuran 

tertentu diletakkan terbalik dengan mulut botol dipasang selang karet dan 

ujungnya disamping dengan pipa kaca (Anggorodi, 1973). 

Cara ideal memegang mencit yaitu dengan memegang bagian tengah ekor 

mencit. Leher dipegang dengan tangan kanan dan jangan terlalu ditekan, jari 

telunjuk dan ibu jari memegang kuduk dan jari kelingking mengempit ekor 

(Moriwaki, 1994).  

Hewan percobaan yang digunakan adalah mencit putih jantan berumur 2-3 

bulan dengan berat badan antara 20-30 gram. Masing-masing dipisahkan 

tersendiri selama 1 minggu sebelum perlakuan. Mencit dinyatakan sehat bila 

selama pemeliharaan bobot badan tidak mengalami penurunan lebih dari 10% 

serta secara visual menunjukkan perilaku normal (Afrianti et al, 2014).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


