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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Kulit Jeruk Keprok (Citrus reticulata) 

 Jeruk (Citrus sp) merupakan tanaman tahunan yang berasal dari Asia 

Tenggara. Sejak ratusan tahun yang lampau, tanaman ini sudah terdapat di 

Indonesia, baik sebagai tanaman liar maupun sebagai tanaman budidaya. Di 

Indonesia, bila dilihat dari luas pertanaman dan jumlah produksi per tahun jeruk 

merupakan komoditas buah-buahan yang terpenting ketiga setelah pisang dan 

mangga (Ashari, 1995). Jeruk keprok (Citrus reticulata) merupakan salah satu 

spesies dari sekian banyak spesies jeruk yang sudah dikenal dan dibudidayakan di 

Indonesia (Zahara, 2002). 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman 

 Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

 Super Divisi : Spermatophyta (Mengasilkan biji) 

Divisi   : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)  

Kelas   : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Rosidae  

Ordo   : Sapindales  

Famili  : Rutaceae (Suku jeruk-jerukan)   

Genus   : Citrus  

Spesies : Citrus reticulate Blanco 

 

 

 

 

 

 

 A  B 

Gambar 2.1  (A) Tanaman jeruk keprok (Citrus reticulata), (B) Buah jeruk  

keprok (Citrus reticulata)  
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2.1.2 Nama Daerah 

 Jeruk keprok sendiri mempunyai nama daerah yaitu: keprok boci, keprok 

brastepu (Sumatra Utara), keprok cina konde, keprok garut (Jawa Barat), keprok 

batu atau keprok punten (Batu, Malang), keprok fremont atau frimong (Thailand) 

dan keprok madura (Madura). 

2.1.3  Morfologi Tanaman 

 Tanaman jeruk keprok (Citrus reticulata) diduga berasal dari Asia 

Tenggara, kemudian menyebar ke seluruh dunia terutama di daerah subtropis. 

Berdsarkan habitat atau ekologi tumbuhnya, jeruk keprok terbagi dalam dua 

kelompok besar, yakni jeruk keprok dataran tinggi dan jeruk keprok dataran 

rendah. Jeruk keprok dataran tinggi biasanya tumbuh di daerah yang memiliki 

ketinggian diatas 700 m dpl, sedangkan jeruk dataran rendah merupakan jeruk 

yang tumbuh di daerah yang memiliki ketinggian antara 1-700 m dpl. Saat ini, 

keprok dataran tinggi yang masih tetap bertahan adalah keprok Takengon di Aceh, 

keprok Soe di Nusa Tenggara Timur, dan keprok Brastagi di Sumatera Utara. 

Jeruk keprok baru mulai berbuah pada umur 3 tahun. Buah dan produktivitas jeruk 

keprok akan mencapai titik optimum setelah berumur di atas 10 tahun (Rahardi, 

2004). 

 Jeruk keprok memiliki daun berwarna hijau muda pada permukaan bawah 

tangkai. Buah jeruk tergolong buah sejati tunggal dan berdaging (Soelarso, 1996). 

Jeruk keprok dikenal dengan daging buah berwarna oranye dan kulitnya mudah 

dikupas. Rasanya manis atau asam manis. Jumlah bijinya biasanya tidak terlalu 

banyak. Warna jeruk masak adalah oranye. Jeruk keprok disebut juga mandarin 

Indonesia. Buahnya bundar, tidak terlalu licin dan berkulit agak tebal. Kulit 

berbenjol yang tidak mudah lepas dan berwarna oranye kekuningan. Buah jeruk 

ada yang berbentuk bulat, oval atau lonjong sedikit memanjang (Kanisius, 1994). 

2.1.4 Khasiat Tanaman 

 Tanaman yang berasal dari Asia tenggara ini sudah banyak di konsumsi  

hampir di seluruh dunia sebagai sumber vitamin C, memiliki jumlah folacin, 

kalsium, kalium, tiamin, niasin, magnesium yang cukup dan antioksidan alami 

yang kuat  membangun sistem kekebalan tubuh. Senyawa biologis aktif mencegah 
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arteriosclerosis, kanker, batu ginjal, radang perut dan penurunan kadar kolesterol 

dan darah tinggi yang meningkatkan kesehatan manusia (Robert, 2007). Dimana 

tanaman ini juga memiliki khasiat sebagai antihipertensi, antiinflamasi, 

antikanker, analgesik, antipiretik, antimikroba dan, antidiabetes (Etebu & 

Nwauzoma, 2014). 

2.1.5 Kandungan 

 Terdapat banyak kandungan yang bermanfaat didalam kulit C. reticulata 

yaitu berupa alkaloid, flavonoid, polifenol dan hesperidin yang dapat berfungsi 

sebagai antiinflamasi, antihipertensi, antidiuretik, dan analgesik (Intekhab & 

Aslam, 2009). Dari beberapa senyawa tersebut yang berpotensi memiliki khasiat 

sebagai antiinflamasi adalah alkaloid dan flavonoid.  

 Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang memiliki dasar kerangka 

15-karbon yang terdiri dari dua cincin benzena yang bergabung oleh tiga rantai 

karbon linear, dan dapat direpresentasikan sebagai C6 C3 C6. Flavonoid dari buah 

jeruk memiliki  senyawa yaitu flavanon dan flavon. Flavanon yang paling umum 

ditemukan adalah hesperetin dari buah jeruk dan naringenin dari buah anggur, 

sedangkan flavon relatif sering ditemukan adalah tangeritin dan nobiletin yang 

terdapat pada kulit jeruk (Whitman et al,, 2004).   

Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam yang terbesar. 

Golongan flavonoid mencakup banyak pigmen yang paling umum dan terdapat 

pada seluruh dunia tumbuhan mulai dari fungus sampai angiospermae. Flavonoid 

begitu penting dalam kehidupan masyarakat karna banyak memiliki manfaat bagi 

kesehatan. Fungsi kebanyakan flavonoid dalam tubuh manusia adalah sebagai 

antioksidan sehingga sangat baik untuk pencegahan kanker. Manfaat flavonoid 

antara lain adalah untuk melindungi struktur sel, memiliki hubungan sinergis 

dengan vitamin C (meningkatkan efektivitas vitamin C), antiinflamasi, mencegah 

keropos tulang, dan sebagai antibiotik (Barnes et al, 1996). 

 Senyawa flavonoid sebenarnya terdapat pada semua bagian tumbuhan 

termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, bunga, buah, dan biji. Kebanyakan 

flavonoid ini berada di dalam tumbuh-tumbuhan, kecuali alga ( Etebu & 

Nwauzoma, 2014). Efek flavonoid terhadap macam-macam organisme sangat 

banyak macamnya dan dapat menjelaskan mengapa tumbuhan yang mengandung 
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flavonoid dipakai dalam pengobatan tradisional. Flavonoid dapat bekerja sebagai 

inhibitor kuat pernapasan. Beberapa flavonoid menghambat fosfodiesterase, 

flavonoid lain menghambat aldoreduktase, monoamina oksidase, protein kinase, 

DNA polimerase dan lipooksigenase. Penghambatan lipooksigenase dapat 

menimbulkan pengaruh yang lebih luas karena pengaruh lipooksigenase 

merupakan langkah pertama pada jalur yang menuju hormon eikosanoid seperti 

prostaglandin dan tromboksan. Flavonoid tertentu dalam makanan tampaknya 

menurunkan agregasi platelet dan dengan demikian mengurangi pembekuan darah 

jika dipakai pada kulit, flavonoid lain menghambat perdarahan (Robbinson, 

1995). Mekanisme flavonoid dalam menghambat terjadinya radang melalui dua 

cara yaitu menghambat asam arakhidonat dan sekresi enzim lisosom dari 

endothelial sehingga menghambat proliferasi dan eksudasi dari proses radang. 

Terhambatnya pelepasan asam arakhidonat dari sel inflamasi akan menyebabkan 

kurang tersedianya subtrat arakhidonat bagi jalur siklooksigenase dan jalur 

lipooksigenase (Robbinson, 1995). Lisosom mengandung protease dan enzim lain. 

Protease lisosom merupakan salah satu mediator kimiawi inflamasi yang memiliki 

aktivitas enzimatis langsung, sehingga penghambatan enzim ini dapat mengurangi 

inflamasi (Vinay et al, 2007). 

2.2  Metode Ekstraksi 

 Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut 

cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan 

kedalam golongan minyak atsiri, alkaloida dan lain-lain. Dengan diketahuinya 

senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut 

dan cara ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 2000). 

 Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari 

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh matahari 

langsung (Ditjen POM, 1979).   
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2.2.1 Ekstraksi Dengan Mengunakan Pelarut 

a. Cara dingin 

1. Maserasi 

 Maserasi adalah proses ekstraksi simplisia yang paling sederhana, 

menggunakan pelarut yang cocok dengan beberapa kali pengadukan pada 

temperature ruangan (kamar) (Ditjen POM, 2000). Maserasi digunakan untuk 

menyari zak aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung 

stirak, benzoin dan lain-lain. Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 

merendam 10 bagian serbuk simplisia dalam 75 bagian cairan penyari 

(pelarut) (Ditjen POM, 1986). 

2. Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi yang dilakukan dengan mengalirkan pelarut 

melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi, yang umumnya dilakukan pada 

temperatur (kamar). Prosesnya terdiri dari tahap pengembangan dan perkolasi 

sebenarnya (penetasan/penampungan ekstrak) secara terus menerus sampai 

diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Ditjen POM, 

2000). 

b. Cara panas 

1. Refluks 

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada tempetatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu 

pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna 

(Ditjen POM, 2000). Cara perkolasi lebih baik dibandingkan dengan cara 

maserasi karena: 

 Aliran cairan penyari menyebabkan adanya pergantian larutan yang terjadi 

dengan larutan yang konsentrasinya lebih rendah, sehingga meningkatkan 

derajat perbedaan konsentrasi. 

 Ruangan diantara butir-butir serbuk simplisia membentuk saluran tempat 

mengalir cairan penyari. Karena kecilnya saluran kapiler tersebut, maka 

kecepatan pelarut cukup untuk mengurangi lapisan batas, sehingga dapat 

meningkatkan perbedaan konsentrasi (Ditjen POM, 2000). 
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2. Sokletasi  

Sokletasi adalah ekstraksi mengunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi yang 

berkelanjutan dengan jumlah pelarut relative konstan dengan adanya 

pendingin balik (Ditjen POM, 2000). Metode ini dilakukan dengan 

menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa (dapat digunakan kertas 

saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah 

kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas 

diatur di bawah suhu reflux. Keuntungan  dari  metode  ini  adalah proses 

ektraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil 

kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan 

banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat 

terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh  terus-menerus  berada  pada  titik 

didih (Mukhriani, 2014). 

3. Digesti  

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada 

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

umum dilakukan pada temperatur 40-50oC. (Ditjen POM, 2000). 

4. Infus 

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperature pemanasan 

air (bejana infuse tercelup dalam air penangas air mendidih), temperature 

terukur (96-98oC) selama waktu tertentu (15-20 menit) (Ditjen POM, 2000). 

5. Dekok  

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama dan temperatur 

sampai titik didih air, yakni 30 menit pada suhu 90-100oC (Ditjen POM, 

2000). 

Pemilihan metode ekstraksi sangat penting untuk menjamin keberhasilan 

proses ekstraksi. Proses ekstraksi untuk setiap tanaman berbeda beda. Faktor 

faktor yang mempengaruhi pemilihan proses ekstraksi sebagai berikut 

(Achten et al, 2008): 
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a) Sifat senyawa dalam simplisia 

Pemilihan metode ekstraksi harus mempertimbangkan sifat senyawa 

dalam simplisia. Pengetahuan akan sifat senyawa yang akan diekstrak 

sangat penting untuk mendapatkan hasil ekstrak yang baik 

b) Stabilitas senyawa 

Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ekstraksi. 

Senyawa yang tidak stabil pada suhu tertentu tentu harus memilih metode 

yang sesuai. 

c) Harga senyawa terkandung 

Ketika senyawa yang akan di ekstraksi harganya mahal seperti ginger, 

hasil ekstrak yang sempurna tentunya diinginkan. Tetapi jika senyawa 

yang akan diekstraksi tidak mahal perlu memilih metode yang efisien 

sehingga menurunkan biaya ekstraksi. 

d) Pelarut 

Pemilihan pelarut harus berdasarkan kelarutan senyawa yang terkandung 

dalam simplisia. 

2.2.2 Destilasi uap 

Destilasi uap adalah ekstraksi senyawa kandungan menguap (minyak 

atsiri) dari bahan (segar atau simplisia) dengan uap air berdasarkan peristiwa 

tekanan persial senyawa kandungan menguap dengan fase uap air dari ketel secara 

kontinu sampai sempurna dan diakhiri dengan kondensasi fase uap campuran 

(senyawa kandungan menguap ikut terdestilasi) menjadi destilat air bersama 

senyawa kandungan yang memisah sempurna atau memisah sebagian. Distilasi 

uap digunakan untuk memisahkan campuran senyawa-senyawa yang memiliki 

titik didih mencapai 200oC atau lebih. Destilasi uap dapat menguapkan senyawa-

senyawa ini dengan suhu mendekati 100oC dalam tekanan atmosfer dengan 

menggunakan uap atau air mendidih. Prinsip dasar destilasi uap adalah 

mendistilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa 

campurannya (Ditjen POM, 2000). 
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2.3 Pemilihan Pelarut 

 Pelarut adalah benda cair atau gas yang melarutkan benda padat, cair atau 

gas yang menghasilkan sebuah larutan. Berbagai pelarut dapat digunakan untuk 

ekstraksi, akan tetapi pelarut toksik harus dihindari. 

 Pemilihan solvent atau pelarut dalam sebuah ekstraksi sangat penting, oleh 

karna itu pemilihan pelarut untuk ekstraksi harus berdasarkan kemampuannya 

dalam melarutkan jumlah yang maksimal dari zat aktif dan seminimal mungkin 

untuk unsur yang tidak diinginkan (Ansel, 1998). Pelarut organik berdasarkan 

konstanta dielektriknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelarut polar dan 

pelaut non polar. Semakin tinggi konstanta dielektriknya maka pelarut semakin 

bersifat polar (Sudarmadji dkk, 1989). 

 Pelarut yang biasanya digunakan untuk menarik komponen-kompenen 

senyawa atau minyak atsiri yang terdapat dalam bunga, daun, biji, akar, kulit dan 

bagian lain dari tanaman adalah etil asetat, n-Heksana, petroleum eter, benzene, 

toluene, etanol, isopropanol, aseton dan air (Mukhopadhyay, 2002).  

 Dalam pemilihan jenis pelarut harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu 

tingkat keamanan, tidak beracun, tidak berbahaya dan kemampuan untuk 

mengekstraksi. Pelarut yang sering digunakan dalam proses ektraksi antara lain 

aseton, etil asetat, etanol, n-Heksan, isopropil alkohol dan metanol. 

 Dalam penelitian ini pelarut yang digunakan adalah pelarut n-Heksan yang 

merupakan pelarut non polar. Pelarut non polar lebih banyak melarutkan 

komponen yang lipofilik seperti alkana, asam lemak, zat warna, lilin, sterol, 

beberapa terpenoid, alkaloid, dan kumarin. 

 

 

 

 

  

Gambar 2.2 Struktur Kimia n-Heksan (Martindale p.2024). 

Heksana adalah sebuah senyawa hidrokarbon alkana dengan rumus kimia 

C6H14 (Munawaroh & Astuti, 2010). Heksana merupakan cairan jernih, mudah 

menguap, berbau seperti eter lemah atau bau seperti petrreleum, praktis tidak larut 
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dalam air, larut dalam etanol mutlak, dapat campur dengan eter, dengan 

kloroform, benzene dan sebagian besar minyak lemak dan minyak atsiri 

(Martindale, 2009).  

2.4 Inflamasi 

 Inflamasi merupakan suatu respon terhadap cedera jaringan dan infeksi 

didalam sel tubuh. Pada kondisi tertentu inflamasi yang terjadi menyebabkan 

bahaya bagi penderita, salah satu respon bahaya yang ditunjukkan adanya respon 

inflamasi yaitu reaksi anafilatik, sehingga dibutuhkan agen inflamasi dari luar 

tubuh seperti obat anti inflamasi (Dhyantari et al, 2015). Inflamasi (peradangan) 

merupakan reaksi kompleks pada jaringan ikat atau suatu respon protektif yang 

ditujukan untuk menghilangkan penyebab awal jejas sel serta membuang sel dan 

jaringan nekrotik yang diakibatkan oleh kerusakan sel (Robbins, 2004).  

Penyebab inflamasi antara lain mikroorganisme, trauma mekanis, zat-zat 

kimia, dan pengaruh fisika. Tujuan akhir dari respon inflamasi adalah menarik 

protein plasma dan fagosit ke tempat yang mengalami cedera atau terinvasi agar 

dapat mengisolasi, menghancurkan, atau menginaktifkan agen yang masuk, 

membersihkan debris dan mempersiapkan jaringan untuk proses penyembuhan 

(Corwin, 2008).  

 Tanda inflamasi meliputi kerusakan mikrovaskuler, peningkatan 

permeabilitas kapiler, dan migrasi leukosit ke daerah inflamasi. Tanda klasik 

umum yang terjadi pada proses inflamasi yaitu rubor (kemerahan), tumor 

(pembengkakan), kalor (panas setempat yang berlebihan), dolor (rasa nyeri), dan 

fungsiolaesa (gangguan fungsi/kehilangan fungsi jaringan yang terkena) (Price 

dan Wilson, 2005). 

1. Rubor (kemerahan) ini merupakan hal pertama saat mengalami peradangan, 

karena banyak darah mengalir ke dalam mikrosomal lokal pada tempat 

peradangan (Price dan Wilson, 2005). 

2. Tumor merupakan tahap kedua dari inflamasi yang ditandai adanya aliran 

plasma ke daerah jaringan yang cedera (Price dan Wilson, 2005). 

3. Kalor (panas) dikarenakan lebih banyak darah yang disalurkan pada tempat 

peradangan dari pada yang disalurkan ke daerah normal. Fenomena panas 
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lokal ini tidak terlihat pada tempat peradangan jauh di dalam tubuh karena 

jaringan sudah mempunyai suhu 370oC (Wilmana, 2007).   

4. Dolor (rasa sakit) dikarenakan pembengkakan jaringan mengakibatkan 

peningkatan tekanan lokal dan juga karena ada pengeluaran zat histamin dan 

zat kimia bioaktif lainnya (Wilmana, 2007). 

5. Fungsio laesa (perubahan fungsi) adalah reaksi peradangan yang telah dikenal, 

tetapi tidak diketahui secara mendalam dengan cara apa fungsi jaringan yang 

meradang itu terganggu (Price dan Wilson, 2005). 

Mekanisme terjadinya inflamasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bagan mekanisme terjadinya inflamasi (Katzung, 2007). 
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Asam arakhidonat merupakan prekursor dari sejumlah besar mediator 

inflamasi. Senyawa ini merupakan mediator inflamasi, senyawa ini merupakan 

komponen utama lipid seluler dan hanya terdapat dalam keadaan bebas dengan 

jumlah kecil yang sebagian besar berada dalam fosfolipid membran sel. Bila 

membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan maka enzim fosfolifase 

diaktivasi untuk mengubah fosfolipid tersebut menjadi asam arakhidonat, 

kemudian sebagian diubah oleh enzim siklooksigenase atau COX dan seterusnya 

menjadi prostagladin, prostasiklin dan tromboksan. Bagian lain dari asam 

arakhidonat diubah oleh enzim lipooksigenase menjadi leukotrin. Siklooksigenase 

terdiri dari dua iso enzim, COX 1 dan COX 2. Iso enzim COX 1 terdapat 

kebanyakan di jaringan seperti ginjal, paru-paru, platelet dan saluran cerna 

sedangkan COX 2 tidak terdapat di jaringan, tetapi dibentuk selama proses 

peradangan oleh sel-sel radang. Leukotrin yang dibentuk melalui alur 

lipooksigenase yaitu LTA4 yang tidak stabil yang kemudian oleh hidrolase diubah 

menjadi LTB4 atau LTC4, yang terakhir bisa diubah menjadi LTD4 dan LTE4, 

selain pada rema, leukotrin juga berperan pada proses peradangan dan alergi pada 

asma. Leukotrin dibentuk digranulosit eosinofil dan berkhasiat sebagai 

vasokonstriksi di bronkhus dan mukosa lambung. Khusus LTB4 disintesa di 

makrofag dan bekerja menstimulasi migrasi leukosit. Mediator-mediator ini 

dinamakan slow reacting substance of anaphylaxis (SRS-A) (Tjay, 2002).  

2.5 Antiinflamasi 

 Antiinflamasi adalah sebutan untuk obat yang bekerja melawan atau 

menekan proses peradangan (Dorlan, 2002). Terdapat tiga mekanisme yang 

digunakan untuk menekan peradangan yaitu pertama penghambatan enzim 

siklooksigenase. Siklooksigenase mengkatalisa sintetis pembawa pesan kimia 

yang poten yang disebut prostaglandin, yang mengatur peradangan, suhu tubuh, 

analgesia, agregasi trombosit dan sejumlah proses lain. Mekanisme kedua untuk 

mengurangi keradangan melibatkan penghambatan fungsi-fungsi imun. Dalam 

proses peradangan, peran prostaglandin adalah untuk memanggil sistem imun. 

Infiltrasi jaringan lokal oleh sel imun dan pelepasan mediator kimia oleh sel-sel 

seperti itu menyebabkan gejala peradangan (panas, kemerahan, nyeri). Mekanisme 

ketiga untuk mengobati peradangan adalah mengantagonis efek kimia yang 
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dilepaskan oleh sel-sel imun. Histamin, yang dilepaskan oleh sel mast dan basofil 

sebagai respon terhadap antigen, menyebabkan peradangan dan konstriksi bronkus 

dengan mengikat respon histamin pada sel-sel bronkus (Olson, 2003). 

2.5.1 Obat Antiinflamasi dari Golongan Steroid  

Golongan steroid bekerja dengan cara menghambat pelepasan 

prostaglandin melalui penghambatan metabolisme asam arakhidonat. Dalam 

klinik umumnya kortikosteroid dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu 

glukokortikoid dan mineralokortikoid. Efek terapeutik glukokortikoid yang paling 

penting adalah kemampuannya untuk mengurangi respon peradangan secara 

dramatis. Efek ini didapat dari proses penurunan dan penghambatan limfosit serta 

makrofag perifer A2 secara tidak langsung yang menghambat pelepasan asam 

arakhidonat, prekusor prostaglandin dan leukotrien (Mycek, 2001). 

Setelah pemberian dosis tunggal glukokortikoid bekerja singkat dengan 

konsentrasi neutrofil meningkat yang menyebabkan pengurangan jumlah sel pada 

daerah peradangan (Katzung, 2002). 

2.5.2 Obat Antiinflamasi dari Golongan Non Steroid 

 Obat anti inflamasi non steroid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

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

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

dan anti inflamasi (anti radang). Obat-obat anti-inflamasi nonsteroid (AINS) 

terutama bekerja dengan jalan menghambat enzim siklooksigenase tetapi tidak 

enzim lipoksigenase (Mycek, 2001).  

Mekanisme kerja AINS yang berdasarkan atas penghambatan biosintesis 

prostaglandin yang memperlihatkan secara in vitro bahwa dosis rendah aspirin 

dan indomethacin menghambat produksi enzimatik prostaglandin. Penelitian 

lanjutan telah membuktikan bahwa prostaglandin akan dibentuk ketika sel 

mengalami kerusakan (Wilmana, 2007). 
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2.5.3 Tumbuhan atau Tanaman Sebagai Antiinflamasi 

1. Tumbuhan Dracaena angustifolia Roxb 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek antiinflamasi ekstrak etanol daun 

suji (Dracaena angustifolia Roxb.) terhadap edema kaki tikus putih jantan 

galur wistar yang diinduksi dengan larutan putih telur 5%, serta mengetahui 

dosis ekstrak yang paling efektif terhadap penurunan volume edema kaki 

tikus. Pengujian dilakukan dengan metode Rat hind paw edema atau 

pembentukan radang buatan pada telapak kaki kiri tikus putih jantan. 

Perlakuan dilakukan terhadap lima kelompok yaitu kelompok kontrol positif 

diberi Natrium diklofenak, kontrol negatif diberi akuades dan kelompok uji 

diberi ekstrak daun suji 100 mg/KgBB, 300 mg/KgBB dan 1000 mg/KgBB. 

Volume edema kaki tikus putih jantan galur wistar diukur setiap jam selama 7 

jam menggunakan gelas ukur. Volume rata-rata edema (mL) dan waktu (jam) 

dibuat kurva untuk memperoleh Area Under Curve (AUC). Nilai AUC 

digunakan untuk menghitung besarnya daya antiinflamasi (persen) tiap 

kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Data 

yang diperoleh dianalisa dengan uji ANOVA satu arah yang dilanjutkan 

dengan uji LSD dengan taraf kepercayaan 95%.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daun suji dapat menurunkan 

volume edema kaki tikus putih jantan galur wistar yang diinduksi dengan 

larutan putih telur 5% dengan daya antiinflamasi ekstrak etanol daun suji 100 

mg/KgBB sebesar 33,19%, 300 mg/KgBB sebesar 14,04% dan 1000 

mg/KgBB sebesar 5,80%. 

2. Tanaman Anacardium occidentale L. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antiinflamasi rebusan kulit 

batang jambu mete dibandingkan dengan indometasin (Non Streoid 

Antiinflamatory Drug). Proses penelitian meliputi pengumpulan kulit batang, 

pembuatan rebusan, analisis kualitatif metabolit, penetapan kadar fenolik total, 

pengujian aktivitas penangkapan radikal bebas dan pengujian aktivitas 

antiinflamasi. Rebusan dosis pemberian 1,25 g/kgBB; 2,5 g/kgBB dan 5 

g/kgBB serta kontrol positif indometasin dosis 10 mg/kg BB digunakan untuk 

uji aktivitas antiinflamasi. 
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Hasil pengukuran volume udem dihitung nilai Area Under Curve (AUC) 

dan % Daya Antiinflamasi (DAI) kemudian data dianalisis untuk mengetahui 

perbedaan antar kelompok. Dari hasil penelitian diketahui bahwa daya 

antiinflamasi rebusan kulit batang jambu mete dosis pemberian 1,25 g/kgBB; 

2,5 g/kgBB dan 5 g/kgBB tidak berbeda signifikan dengan indometasin dosis 

10 mg/kgBB. Kadar fenolik total semakin berkurang seiring dengan 

peningkatan konsentrasi rebusan. Aktivitas penangkapan radikal bebas DPPH 

pada konsentrasi 1 mg/mL jauh lebih lemah dibandingkan dengan asam galat 

1 mg/mL. 

3. Tanaman Piper Crocatum Ruiz & Pav. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti efek antiinflamasi sirih merah 

(Piper Crocatum Ruiz & Pav.) menggunakan metode induksi karagenin pada 

tikus. Untuk pengukuran aktivitas antiinflamasi digunakan 5 kelompok yang 

berbeda, dan sirih merah diberikan dengan dosis 25 mg/kgBB, 50 mg/kgBB, 

dan 100 mg/kgBB. Asetosal digunakan sebagai kontrol positif. Dari hasil 

penelitian didapatkan bahwa reduksi inflamasi adalah 77.58% untuk asetosal, 

72.3% untuk ekstrak 25 mg/kgBB, 85.60% untuk ekstrak 50 mg/kgBB, dan 

81.02% untuk ekstrak 100 mg/kgBB. Ekstrak dengan dosis 50 mg/kgBB 

menunjukkan efek antiinflamasi yang paling besar diantara dosis yang 

digunakan.  

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstrak sirih merah memberikan efek 

antiinflamasi yang menjanjikan. 

4. Tanaman Sembukan (Paederia scandens) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antiinflamasi ekstrak daun 

sembukan terhadap edema buatan pada tikus Wistar. Subjek penelitian ini 

adalah 35 ekor tikus jantan galur Wistar yang dibagi menjadi 7 kelompok, 

masing-masing berjumlah 5 ekor. Pada kelompok perlakuan dan kontrol yaitu 

akuades (kontrol negatif), fenilbutazon (kontrol positif), dan perlakuan ekstrak 

daun sembukan dengan konsentrasi 10 mg/kgBB, 20 mg/kgBB, 30 mg/kgBB, 

40 mg/kgBB, dan 50 mg/kgBB, diberikan secara oral. Telapak kaki belakang 

kanan tikus disuntikkan secara subkutan karagenin 1% untuk memicu 

inflamasi. Pengukuran volume edema dilakukan dengan menggunakan 
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pletismometer dalam selang waktu 1 jam selama 5 jam. Data selanjutnya 

dianalisis menggunakan ANOVA.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan bermakna pada 

pemberian ekstrak daun sembukan 20 mg/kgBB dengan kontrol positif dan 

kontrol negatif. Disimpulkan bahwa ekstrak daun sembukan 20 mg/kgBB 

berpotensi sebagai bahan antiinflamasi. 

5. Tanaman Psidium guajava L 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antiinflamasi ekstrak etanol 

kulit batang jambu biji (Psidium guajava L.) terhadap edema pada telapak 

kaki tikus putih jantan galur wistar. Subjek penelitian ini adalah 25 ekor tikus 

wistar yang dibagi menjadi 5 kelompok yaitu kelompok kontrol negatif 

(akuades), kelompok kontrol positif (Indometasin) dan kelompok ekstrak 

dengan konsentrasi 1, 2 dan 4%. Pemberian akuades, larutan Indometasin dan 

ekstrak dilakukan secara per oral lalu diikuti dengan penginduksian larutan 

putih telur 5% pada kaki kiri tikus untuk memicu edema. Pengukuran volume 

edema dilakukan menggunakan alat plestimometer dan pengamatan dilakukan 

setiap jam selama 7 jam. Data yang diperoleh dianalisis secara statistika 

(ANAVA), jika terdapat beda nyata antar perlakuan dilanjutkan uji LSD.  

Hasil penelitian menunjukkan pemberian ekstrak kulit batang jambu biji 

dengan konsentrasi 1 dan 2% dapat menyebabkan penurunan edema secara 

bermakna dengan presentase penghambatan sebesar 37,35 dan 32,59%, 

sedangkan pemberian ekstrak kulit batang jambu biji dengan konsentrasi 4% 

memiliki persentase penghambatan sebesar 21,38% tidak menyebabkan 

penurunan edema. 

2.5.4 Pengujian Antiinflamsi Secara In Vivo 

1. Metode Pembentukan Edema Buatan 

Metode ini berdasarkan pengukuran volume dari edema buatan. Volume 

edema diukur sebelum dan sesudah pemberian zat yang di uji. Banyak bahan-

bahan radang yang telah digunakan untuk induksi edema yang meliputi ragi, 

formalin, dextran, telur albumin, kaolin dan polisakarida sulfat seperti 

karagenin. Di antara bahan-bahan induksi edema, karagenin telah ditemukan 
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untuk menjadi bahan yang paling sesuai dan memberikan nilai input yang baik 

untuk aniinflamasi (Parmar & prakash, 2006). 

2. Metode Pembentukan Eritema 

Metode ini berdasarkan pengamatan secara visual terhadap eritema pada kulit 

hewan yang telah dicukur bulunya. Hewan percobaan dihilangkan bulunya 

menggunakan suspensi barium sulfat. Dua puluh menit kemudian dibersihkan 

menggunakan air panas. Hari berikutnya senyawa uji disuspensikan dan 

setengah dosisnya diberikan 30 menit sebelum pemaparan UV. Setengah 

dosisnya lagi diberikan setelah 2 menit setelah berjalan pemaparan UV. 

Eritema dibentuk akibat iritasi sinar UV berjarak 20 cm diatas marmot. 

Eritema dinilai 2 dan 4 jam setelah pemaparan ( Vogel, 2002).   

3. Metode Iritasi dengan Panas 

Metode ini berdasarkan pengukuran luas radang dan berat edema yang 

terbentuk setelah diiritasi dengan panas. Mula-mula hewan diberikan zat 

warna tripan biru yang disuntik secara IV, dimana zat ini akan berikatan 

dengan albumin plasma. Kemudian pada daerah penyuntikan tersebut 

dirangsang dengan panas yang cukup tinggi. Panas menyebabkan pembebasan 

histamine endrogen sehingga timbul inflamasi. Zat warna akan keluar dari 

pembuluh darah yang mengalami dilatasi bersama-sama dengan albumin 

plasma sehingga jaringan yang meradang kelihatan berwarna. Penilaian 

derajat inflamasi diketahui dengan mengukur luas radang akibat perembesan 

zat ke jaringan yang meradang. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan 

menimbang edema yang terbentuk, dimana jaringan yang meradang dipotong 

kemudian ditimbang (Vogel, 2002). 

4. Metode Pembentukan Kantong Granuloma 

Metode ini berdasarkan pengukuran volume eksudat yang terbentuk di dalam 

kantong granuloma. Mula-mula benda terbentuk pellet yang terbuat dari kapas 

yang ditanam di bawah kulit abdomen tikus menembus lapisan linia alba. 

Respon yang terjadi berupa gejala iritasi, migrasi leukosit dan makrofag ke 

tempat radang yang mengakibatkan kerusakan jaringan dan timbul granuloma 

(Vogel, 2002). 
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5. Metode Induksi Oxazolon Edema Telinga Mencit 

Pada percobaan ini telinga tikus diinduksi 0,01 ml 2% larutan oxazolon ke 

dalam telinga kanan. Inflamasi terjadi dalam 24 jam. Kemudian hewan 

dikorbankan di bawah anastesi lalu dibuat preparat dengan 8 mm dan 

perbedaan berat preparat menjadi indikator inflamasi udem (Vogel, 2002; 

Parmar, 2006). 

2.6 Natrium Diklofenak 

 Diklofenak termasuk salah satu obat NSAID yang dapat mengurangi 

inflamasi, rasa sakit, dan mengurangi panas atau demam dengan cara menghambat 

aktivitas enzim siklooksigenase (COX) sehingga menghambat pembentukan 

prostaglandin. Diklofenak juga dapat digunakan untuk terapi penyakit inflamasi 

sendi misalnya, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, keseleo, dan nyeri lainnya 

seperti renal colic, acute gout. Dosis pemakaian diklofenak adalah 100-150 mg 

sehari yang terbagi dalam dua atau tiga dosis. Absorpsi diklofenak pada saluran 

cerna berlangsung cepat dan lengkap. Obat ini terikat 99% pada protein plasma 

dan mengalami first-pass effect sebesar 50%. Diklofenak memiliki waktu paruh 

singkat yakni 1-2 jam (Anggraeni, Y., et al, 2012). Natrium diklofenak praktis 

tidak berbau, berwarna putih kekuningan, berbentuk bubuk kristal atau serbuk 

yang sedikit higroskopis dan memiliki pK sekitar 4. 

2.7 Karagenin 

 Penggunaan karagenin sebagai penginduksi radang memiliki beberapa 

keuntungan antara lain tidak meninggalkan bekas, tidak menimbulkan kerusakan 

jaringan dan memberikan respon yang lebih peka terhadap obat antiinflamasi 

dibanding senyawa iritan lainnya (Siswanto dan Nurulita, 2005). Pada proses 

pembentukan udema, karagenin akan menginduksi cedera sel dengan 

dilepaskannya mediator yang mengawali proses inflamasi. Ada tiga fase 

pembentukan edema yang diinduksi oleh karagenin. Fase pertama adalah 

pelepasan histamin dan serotonin yang berlangsung hingga 90 menit. Fase kedua 

adalah pelepasan bradikinin yang terjadi pada 1,5 hingga 2,5 jam setelah induksi. 

Pada fase ketiga, terjadi pelepasan prostaglandin pada 3 jam setelah induksi, 

kemudian edema berkembang cepat dan bertahan pada volume maksimal sekitar 5 
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jam setelah induksi. Udema yang disebabkan induksi karagenin dapat bertahan 

selama 6 jam dan berangsur-angsur berkurang dalam waktu 24 jam. Udema yang 

terjadi akibat terlepasnya mediator inflamasi seperti: histamin, serotin, bradikinin, 

dan prostagladin. Udem yang disebabkan oleh injeksi karagenin diperkuat oleh 

mediator inflamasi terutama PGE1 dan PGE2 dengan cara menurunkan 

permeabilitas vaskuler. Apabila permeabilitas vaskuler turun maka protein-protein 

plasma dapat menuju ke jaringan yang luka sehingga terjadi udema (Corsini et al., 

2005).  

2.8 Tinjaun Hewan Coba 

 Dalam setiap penelitian dengan memakai hewan coba, hewan harus 

memiliki criteria yang jelas atau yang sesuai dengan materi penelitian. Hewan 

yang digunakan harus sehat dan berkualitas, hal ini disebabkan untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan peneltian dan hasil yang baik. Dalam 

penelitian kali ini hewan yang digunakan adalah tikus putih (Rattus novergicus. 

Tikus putih sering digunakan dalam menilai mutu protein, toksisitas, 

karsinogenik, dan kandungan pestisida dari suatu produk bahan pangan hasil 

pertanian. Tikus ini juga sering digunakan oleh para peneliti untuk dijadikan 

model penelitian aplikasi kesehatan manusia karna Rattus novergicus 

dikatagorikan memiliki aspek fisiologis metabolis yang sama dengan manusia, 

dimana sifat-sifat tikus putih juga sudah diketahui dengan jelas, antara lain: 

mudah dipelihara dalam jumlah besar, cepat berkembang biak dan tidak rentan 

terhadap infeksi bakteri dan virus. Ciri-ciri morfologi Rattus norvegicus antara 

lain memiliki berat 150-600 gram, hidung tumpul dan badan besar dengan 

panjang 18-25 cm, kepala dan badan lebih pendek dari ekornya, serta telinga 

relatif kecil dan tidak lebih dari 20-23 mm (Depkes, 2013).  
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Berikut ini adalah tabel volume maksimum larutan oral yang diberikan 

kepada hewan coba. 

Tabel 2.1 Volume Maksimum Larutan Obat yang Diberikan Kepada Hewan Coba 

(Dinda, 2010). 

Berikut ini adalah tabel konversi perhitungan dosis untuk berbagai jenis 

hewan dan manusia. 

Tabel 2.2 Konversi Perhitungan Dosis Untuk Berbagai Jenis Hewan dan Manusia 

    Hewan        Mencit     Tikus      Marmut      Kelinci       Kucing     Manusia 

  percobaan              20 g        200 g       400 g         1,5 kg           2 kg          70 kg 

Mencit 20 g              1,0           7,0          12,25          27,8            29,7           387,9 

Tikus 200 g             0,14          1,0           1,74            3,9              4,2             56,0 

Marmut 400 g         0,08          0,57          1,0            2,25             2,4             31,5 

Kelinci 1,5 kg         0,04          0,25         0,44            1,0             1,08            14,2 

Kucing 2 kg            0,03          0,23         0,41           0,92             1,0             13,2 

Manusia 70 kg       0,0026      0,018        0,031         0,07           0,076            1,0 

(Dinda, 2010). 

 

 

 

 

 

Batas Volume Maksimum 

(ml) Yang Diberikan 

Kepada Hewan Uji 

       Volume maksimal (ml) sesuai jalur 

pemberian 

     i.v            i.m              i.p               s.c           p.o 

Mencit (20-30 g) 0,5            0,05             1,0           0,5-1,0       1,0  

Tikus (100 g) 0,1             0,1             2-5,0         2,0-5,0       5,0 

Hamster (50 g)   -               0,1            1-2,0             2,5          2,5 

Marmut (250 g)   -              0,25             2-5              5,0         10,0 

Kelinci (2,5 kg)                           5-10,0          0,5           10-20,0        5-10,0      20,0 

Kucing (3 kg)                              5-10,0          1,0           10-20,0        5-10,0      50,0 

Anjing (5 kg)                              10-20,0         5,0            20-30           10,0       100,0 
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Klasifikasi tikus (Rattus novergicus) dalam taksonomi (Depkes, 2013) : 

Dunia  : Animalia 

Filum  : Chordata 

Sub Filum : Vertebrata 

Kelas  : Mammalia 

Subklas : Theria 

Ordo  : Rodentia 

Sub ordo : Myomorpha 

Famili  : Muridae 

Sub famili : Murinae 

Genus  : Rattus 

Spesies : Rattus novergicus 

Tikus relatif resisten terhadap infeksi dan sangat cerdas. Tikus putih pada 

umumnya tenang dan mudah ditangani. Tikus tidak begitu bersifat fotofobik 

seperti halnnya mencit, dan kecenderungan untuk berkumpul dengan sesamanya 

tidak begitu besar. Aktifitasnya tidak terganggu oleh adanya manusia di 

sekitarnya. Suhu tubuh normal 37.50C, laju respirasi normal 210 tiap menit. Bila 

diperlakukan kasar tikus menjadi galak dan sering menyerang si pemegang 

(Smith, 1998). 


