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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Jeruk Keprok (Citrus reticulate L.) 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman 

Menurut Steenis (2003), kedudukan jeruk ini dalam sistematika tumbuhan 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Division : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Order  : Sapindales 

Family   : Rutaceae 

Subfamily   : Aurantoideae 

Genus   : Citrus  

Species   : Citrus reticulata L. 

 A  B 

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

keprok (Citrus reticulata) 
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2.1.2 Morfologi Tanaman 

Tanaman jeruk keprok (Citrus reticulata) diduga berasal dari Asia 

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

Berdasarkan 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 mdpl, sedangkan jeruk dataran rendah merupakan jeruk 

yang tumbuh di daerah yang memiliki ketinggian antara 1-700 mdpl. 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 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) dan keprok 

Madura (Madura).  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 jingga. Rasanya manis 

atau asam manis. Jumlah bijinya biasanya tidak terlalu banyak. Jeruk keprok 

disebut juga mandarin Indonesia. Buahnya bundar, tidak terlalu licin dan 

berkulit agak tebal. Kulit berbenjol yang tidak mudah lepas dan berwarna hijau 

kekuningan. Buah jeruk ada yang berbentuk bulat, oval atau lonjong sedikit 

memanjang (Kanisius, 1994). 

 

2.1.3 Khasiat Tanaman 

 Tanaman Jeruk Citrus reticulata  memiliki beberapa khasiat, dimana pada 

bagian daun digunakan untuk mengatasi sakit perut, pencahar, buah bersifat 

antitoksik, mual, sakit perut, tenggorokan sakit, obat bisul, amandel, kulit 

buahnya antitoksik, deuretik, pencahar, pusing, bunga untuk stimulant jantung, 

sakit perut, mual, batang digunakan untuk stimulant jantung. Tumbuhan ini juga 

memiliki khasiat sebagai antikarsiogenik, hyperglikemia, antiinflamasi, 
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antialergi, analgesik, antimikroba, antidepresan, antibakteri dan antiplatelet 

(Sidana et al, 2013). 

 

2.1.4 Kandungan 

 Terdapat banyak kandungan yang bermanfaat didalam kulit jeruk buah 

Citrus 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. 

Senyawa yang mengandung nitrogen mempunyai sifat alkaloid dan sering 

sekali digolongkan kedalam golongan alkaloid meskipun kerangka karbonnya 

menunjukkan bahwa senyawa ini turunan isoprenoid. Anggota terpenting dalam 

golongan ini adalah alkaloid nakonitum dan alkaloid steroid. Alkaloid ini 

mengandung senyawa penolak serangga dan senyawa antifungus (Robinson, 

1995). 

 

2.1.5 Aktivitas Biologis Tanaman 

Dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian terhadap Citrus reticulata L. 

yaitu dengan hanya mengukur efek penghamabatan Nitric oxide pada macrofag 

RAW 264.7 yang diaktivasi lipopolisakarida (LPS). Kandungan kimia yang 

memberikan efek inflamasi adalah flavonoid dengan meregulasi ekskresi 

seluler iNOS yang dapat menekan Nitric oxide (NO). Senyawa bioaktif yang 

terdapat dalam ekstrak kulit jeruk adalah nobiletin dan tangeritin yang dapat 

sebagai antiinflamasi (Su Chen Ho & Cheng Lin, 2008). 

 

2.2 Inflamasi 

2.2.1 Definisi Inflamasi  

Inflamasi merupakan respons protektif setempat yang ditimbulkan oleh 

cedera atau kerusakan jaringan, yang berfungsi menghancurkan, mengurangi, 

atau mengurung (sekuestrasi) baik agen pencedera maupun jaringan yang 

cedera tersebut (Dorland, 2002). 
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Inflamasi (peradangan) merupakan reaksi kompleks pada jaringan ikat yang 

memiliki vaskularisasi akibat stimulus eksogen maupun endogen. Dalam arti 

yang paling sederhana, inflamasi adalah 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). 

Inflamasi (radang) dibagi dalam 3 fase yaitu: 

 Inflamasi akut merupakan respon awal terhadap cedera jaringan, hal 

tersebut melalui mediator respon inflamasi akut yang terlibat antar lain: 

Histamin, serotonin, bradikinin, prostagladin, leukotrin dan pada umumnya 

didahului oleh pembentukan respon imun. 

 Respon imun terjadi bila sejumlah sel yang mampu menimbulkan kekebalan 

diaktifkan untuk merespon organisme asing atau substansi antigenik yang 

terlepas selama respon terhadap inflamasi akut serta kronis. 

 Inflamasi kronis melibatkan keluarnya sejumlah mediator yang tidak 

menonjol dalam respon akut. Mediator inflamasi kronis yang terlibat antara 

lain: Interleukin-1,2,3, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, 

Tumor necrosis factor-alpha, Interferon, Platelet-derived growth factor. 

Salah satu dari kondisi yang paling penting yang melibatkan mediator-

mediator ini adalah arthritis rheumatoid, dimana inflamasi kronis 

menyebabkan sakit dan kerusakan tulang (Katzung, 2002). 

 

2.2.2 Tanda-tanda Inflamasi 

Inflamasi ditandai oleh adanya vasodilatasi pembuluh darah lokal yang 

mengakibatkan terjadinya aliran darah setempat yang berlebihan, peningkatan 

permeabilitas kapiler. Inflamasi menyebabkan pembekuan cairan di dalam 

ruang interstisial yang disebabkan oleh fibrinogen dan protein lainnya yang 
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bocor dari kapiler dalam jumlah yang besar. Inflamasi juga menyebabkan 

migrasi sejumlah besar granulosit dan monosit ke dalam jaringan, 

pembengkakan sel jaringan (Guyton dan Hall, 1997). 

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) 

Rubor terjadi pada tahap pertama dari proses inflamasi yang terjadi 

karena darah terkumpul di daerah jaringan yang cedera akibat dari pelepasan 

mediator kimia tubuh (kinin, prostaglandin, histamin). Ketika reaksi radang 

timbul maka pembuluh darah melebar (vasodilatasi pembuluh darah) 

sehingga lebih banyak darah yang mengalir ke dalam jaringan yang cedera 

(Price dan Wilson, 2005). 

2. Tumor (Pembengkakan) 

Tumor merupakan tahap kedua dari inflamasi yang ditandai adanya 

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

Gejala paling nyata pada peradangan adalah pembengkakan yang disebabkan 

oleh terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler, adanya peningkatan aliran 

darah dan cairan ke jaringan yang mengalami cedera sehingga protein plasma 

dapat keluar dari pembuluh darah ke ruang interstitium (Corwin, 2008). 

3. Kalor (Panas) 

Rasa panas dan warna kemerahan terjadi secara bersamaan. Dimana 

rasa panas disebabkan karena jumlah darah lebih banyak di tempat radang 

daripada di daerah lain di sekitar radang. Fenomena panas ini terjadi bila 

terjadi di permukaan kulit. Sedangkan bila terjadi jauh di dalam tubuh tidak 

dapat kita lihat dan rasakan (Wilmana, 2007). 

4. Dolor (Nyeri) 

Rasa sakit akibat radang dapat disebabkan beberapa hal: 

 Adanya peregangan jaringan akibat adanya edema sehingga terjadi 

peningkatan tekanan lokal yang dapat menimbulkan rasa nyeri. 
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 Adanya pengeluaran zat-zat kimia atau mediator nyeri seperti 

prostaglandin, histamin, bradikinin yang dapat merangsang saraf-saraf 

perifer di sekitar radang sehingga dirasakan nyeri (Wilmana, 2007). 

5. Fungsiolaesa  

Fungsiolaesa, kenyataan adanya perubahan, gangguan, kegagalan 

fungsi telah diketahui, pada daerah yang bengkak dan sakit disertai adanya 

sirkulasi yang abnormal akibat penumpukan dan aliran darah yang 

meningkat juga menghasilkan lingkungan lokal yang abnormal sehingga 

tentu saja jaringan yang terinflamasi tersebut tidak berfungsi secara normal 

(Price dan Wilson, 2005). 

Selama berlangsungnya respon inflamasi banyak mediator kimiawi 

yang dilepaskan secara lokal antara lain histamin, 5-hidroksitriptamin (5HT), 

faktor kemotaktik, bradikinin, leukotrien dan prostaglandin (PG). Dengan 

migrasi sel fagosit ke daerah ini, terjadi lisis membran lisozim dan lepasnya 

enzim pemecah. Obat mirip aspirin dapat dikatakan tidak berefek terhadap 

mediator-mediator kimiawi tersebut kecuali PG (Wilmana, 2007). 

 

2.2.3 Mekanisme Terjadinya Inflamasi 

Terjadinya inflamasi adalah reaksi setempat dari jaringan atau sel terhadap 

suatu rangsang atau cedera. Setiap ada cedera, terjadi rangsangan untuk 

dilepaskannya zat kimia tertentu yang akan menstimulasi terjadinya perubahan 

jaringan pada reaksi radang tersebut, diantaranya adalah histamin, serotonin, 

bradikinin, leukotrin dan prostaglandin. Histamin bertanggung jawab pada 

perubahan yang paling awal yaitu menyebabkan vasodilatasi pada arteriol yang 

didahului dengan vasokonstriksi awal dan peningkatan permeabilitas kapiler, 

hal ini menyebabkan perubahan distribusi sel darah merah. Oleh karena aliran 

darah yang lambat, sel darah merah akan menggumpal, akibatnya sel darah 

putih terdesak kepinggir, makin lambat aliran darah maka sel darah putih akan 

menempel pada dinding pembuluh darah makin lama makin banyak. Perubahan 

permeabilitas yang terjadi menyebabkan cairan keluar dari pembuluh darah dan 

berkumpul dalam jaringan. Bradikinin bereaksi lokal menimbulkan rasa sakit, 

vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas kapiler. Sebagai penyebab radang, 
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prostaglandin berpotensi kuat setelah bergabung dengan mediator lainnya 

(Mansjoer, 1999). 

Mekanisme terjadinya inflamasi ditunjukan pada gambar berikut : 

 

 

 

 

  

 

Kortikosteroida  

 

 

Enzim Lipooksigenase                                                   Siklooksigenase                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagan mekanisme terjadinya inflamasi (katzung, 2002). 
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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). 

2.2.4 Mediator Inflamasi 

Substansi yang dikeluarkan secara endogen sebagai respon terhadap 

peradangan dikenal dengan nama Mediator. Mediator-mediator tersebut adalah 

histamin, bradikinin, kalidin, serotonin, prostaglandin dan leukotrin. 

Histamin merupakan mediator pertama yang dilepaskan dan segera muncul 

dalam beberapa detik yang menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler. 

Histamin bekerja pada dua reseptor yang berbeda yang disebut reseptor H1 dan 

reseptor H2. Stimulasi reseptor H1 menimbulkan vasokonstriksi pembuluh 

darah besar, kontraksi otot bronkhus, otot usus dan otot uterus. Stimulasi 

reseptor H2 menyebabkan dilatasi pembuluh paru-paru, meningkatkan frekuensi 
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jantung dan kenaikan kontraktilitas jantung serta kenaikan sekresi kelenjar 

terutama dalam mukosa lambung. Histamin merupakan produk dekarboksilasi 

dari asam amino histidin yang terdapat dalam semua jaringan tubuh. 

Konsentrasi tertinggi terdapat dalam paru-paru, kulit dan dalam saluran cerna. 

Histamin akan dibebaskan dari sel-sel pada reaksi hipersensitivitas, rusaknya 

sel (misalnya pada luka) serta akibat senyawa kimia pembebas histamin. 

Bradikinin dan kalidin merupakan mediator yang dapat bereaksi lokal 

menimbulkan rasa sakit, vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas kapiler dan 

berperan meningkatkan potensi prostaglandin. 

Serotonin (5-HT) berasal dari asam amino esensial triptamin melalui 

hidroksilasi dan dekarboksilasi, terdapat dalam platelet darah, mukosa usus dan 

di beberapa bagian otak. Pada trombosit berfungsi meningkatkan agregasi dan 

mempercepat penggumpalan darah sehingga mempercepat hemostatis 

(Mutschler, 1999). 

Prostaglandin hanya berperan pada nyeri yang berkaitan dengan kerusakan 

jaringan atau radang. Prostaglandin sebagai penyebab radang bekerja lemah, 

namun berpotensi kuat setelah bergabung dengan mediator atau substansi 

lainnya yang dibebaskan secara lokal, seperti histamin, serotonin dan leukotrin. 

Prostaglandin dapat menimbulkan vasodilatasi, dan meningkatkan aliran darah 

lokal (Ganiswarna, 1995). 

 

2.3 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). 
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Mekanisme ketiga untuk mengobati peradangan adalah mengantagonis efek 

kimia yang 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). 

Kandungan flavonoid mekanisme antiinflamasi yang dilakukan oleh 

flavonoid dapat melalui beberapa jalur yaitu: Penghambatan aktivitas enzim 

COX dan/atau lipooksigenase. Aktivitas antiinflamasi flavonoid penghambatan 

COX atau lipoooksigenase (Price dan Wilson, 2005). Penghambatan jalur COX 

dan lipooksigenase ini secara langsung juga menyebabkan penghambatan 

biosintesis eikosanoid dan leukotrien, yang merupakan produk akhir dari jalur 

COX dan lipooksigenase. Penghambatan akumulasi leukosit bahwa efek 

antiinflamasi flavonoid dapat disebabkan oleh aksinya dalam menghambat 

akumulasi leukosit di daerah inflamasi. Pada kondisi normal leukosit bergerak 

bebas sepanjang dinding endotel. Selama inflamasi, berbagai mediator turunan 

endotel dan faktor komplemen mungkin menyebabkan adhesi leukosit ke 

dinding endotel sehingga menyebabkan leukosit menjadi immobil dan 

menstimulasi degranulasi netrofil. Pemberian flavonoid dapat menurunkan 

jumlah leukosit immobil dan mengurangi aktivasi komplemen  sehingga 

menurunkan adhesi leukosit ke endotel dan mengakibatkan penurunan respon 

inflamasi tubuh. Penghambatan pelepasan histamin. Efek antiinflamasi 

flavonoid didukung oleh aksinya sebagai antihistamin. Histamin adalah salah 

satu mediator inflamasi yang pelepasannya distimulasi oleh pemompaan 

kalsium ke dalam sel. Flavonoid dapat menghambat pelepasan histamin dari sel 

mast. Mekanisme yang tepat belum diketahui, namun diduga bahwa flavonoid 

dapat menghambat enzim c-AMP fosfodiesterase sehingga kadar c-AMP dalam 

sel mast meningkat, dengan demikian kalsium dicegah masuk ke dalam sel yang 

berarti juga mencegah pelepasan histamin. Efek flavonoid sebagai antioksidan 

secara tidak langsung juga mendukung efek antiinflamasi flavonoid. Adanya 

radikal bebas dapat menarik berbagai mediator inflamasi (Nijveldt et al., 2001). 
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2.3.1 Antiinflamasi 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). 

2.3.2 Antiinflamasi Non Steroid 

1. Definisi  

Obat analgesik antipiretik serta obat antiinflamasi non steroid (OAINS) 

merupakan salah satu kelompok obat yang banyak diresepkan dan juga 

digunakan  tanpa  resep  dokter. Obat-obat ini merupakan suatu kelompok obat 

yang heterogen, secara kimia (Wilmana, 2007). 

Natrium diklofenak adalah golongan Obat Antiinflamasi Non Steroid 

(OAINS). Indikasi natrium diklofenak untuk mengurangi inflamasi, rasa sakit, 

dan mengurangi panas atau demam dengan cara menghambat aktivitas enzim 

siklooksigenase (COX) sehingga menghambat pembentukan prostaglandin. 

Dosis natrium diklofenak pemberian per oral pada manusia 100-225 mg per hari 

terbagi menjadi dua atau tiga dosis (Tatro, 2003). Waktu paruh 1-3 jam. 

Kelarutan Natrium diklofenak yaitu :  Aquadest (1:>9), dalam metanol (1:>24), 

dan dalam HCL (1:<1) (Moffat, 2011). Mudah larut dalam metanol, larut dalam 

etanol, agak sukar larut dalam air, praktis larut dalam kloroform dan dalam eter 

(Depkes RI, 1995). Dalam penelitian ini Natrium diklofenak digunakan sebagai 

antiinflamasi kontrol positif terhadap tikus. 
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2. Mekanisme Kerja  

Prostaglandin dilepaskan saat terjadi kerusakan sel dan OAINS 

menghambat biosintesis prostaglandin. Obat-obat tersebut tidak menghambat 

pembentukan mediator inflamasi lain atau leukotrien. Enzim pertama dalam 

jalur pembentukan prostaglandin adalah prostaglandin G/H sintetase, atau yang 

dikenal dengan nama siklooksigenase (COX). Enzim ini mengubah asam 

arakidonat (AA) menjadi  Prostaglandin G2 (PGG2) dan Prostaglandin H2 

(PGH2), yang akan diubah menjadi tromboksan A2 (TXA2) dan bentuk 

prostaglandin lainnya. Dosis terapeutik OAINS menurunkan biosintesis 

prostaglandin dengan menghambat COX, dan terdapat korelasi antara potensi 

sebagai penghambat COX dan aktivitas antiinflamasi (Brunton et al., 2008). 

Terdapat dua bentuk COX, COX-1 dan COX-2. COX-1 dapat ditemukan 

dalam kebanyakan sel dan jaringan normal, sedangkan sitokin dan mediator 

inflamasi yang menyertai inflamasi menginduksi produksi COX-2. COX-1 

lebih banyak diekspresikan, khususnya dalam sel epitel lambung dan 

merupakan sumber terbanyak dari pembentukan prostaglandin sitoprotektif. 

Penghambatan COX-1 pada lokasi ini memiliki efek terhadap lambung sebagai 

komplikasi dari terapi OAINS, sehingga dilakukan penelitian untuk 

mengembangkan penghambat COX-2 yang diekspresikan dalam ginjal dan otak 

(Brunton et al., 2008). 

OAINS biasanya diklasifikasikan sebagai analgesik ringan. Obat ini efektif 

ketika inflamasi menyebabkan sensitisasi pada reseptor nyeri karena stimulus 

kimia atau mekanik. Nyeri yang menyertai inflamasi dan kerusakan jaringan 

dapat berasal dari stimulus lokal dari jaringan yang rusak dan meningkatkan 

sensitivitas nyeri (hiperalgesia), sebagai konsekuensi dari peningkatan 

rangsangan dari neuron di medula spinalis (Brunton et al., 2008). 

Kapasitas prostaglandin untuk membuat reseptor nyeri peka terhadap 

stimulasi mekanik dan kimia berasal dari penurunan ambang pada nosiseptor 

fiber C. Umumnya, OAINS tidak memiliki efek langsung terhadap nyeri, karena 

kerja obat ini adalah dengan menghambat biosintesis prostaglandin (Brunton et 

al., 2008). 
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3. Efek Samping  

Efek samping yang terjadi terutama berhubungan dengan saluran 

pencernaan karena didasari oleh hambatan pada sistem biosintesis PG. 

Gangguan yang dapat terjadi meliputi anoreksia, nausea, dispepsia, nyeri 

abdominal, dan anemia akibat perdarahan saluran cerna. Gejala-gejala tersebut 

terkait dengan ulkus gaster atau ulkus duodeni, dan dapat dikurangi dengan obat 

selektif COX-2 (Brunton et al., 2008). 

2.3.3 Antiinflamasi dari beberapa tumbuhan, antara lain : 

1. Tanaman Psidium guajava Linn. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya efek 

antiinflamasi ekstrak etanol daun jambu biji (Psidium guajava Linn.) pada 

tikus putih jantan galur Wistar yang diinduksi karagenin 1%. Subjek 

penelitian ini adalah sebanyak 25 ekor umur 2-3 bulan, berat 150-200 g yang 

dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok I diberi kontrol negatif dengan 

Akuades 2,5ml/200gBB, kelompok II diberi kontrol positif dengan natrium 

diklofenak 2,25mg/kgBB, kelompok III, IV dan V masing-masing diberikan 

perlakuan ekstrak etanol berturut-turut dosis, 0,388g/kgBB, 0,775g/kgBB 

dan 1,551g/kgBB, semua perlakuan tersebut diberikan peroral. Pengukuran 

volume udem berturut-turut setiap 0,5 jam selama 6,5 jam. Dari data volume 

udem dihitung AUC (Area Under the Curve) yaitu luasan daerah di bawah 

kurva antara rata-rata volume udem terhadap waktu dan persen daya 

antiinflamasi. Data dianalisis dengan anova satu jalan dan dilanjutkan uji 

LSD (Least Significant Difference) dengan taraf kepercayaan 95%. (A. 

Wenny, 2008) 

2. Tanaman Punica Granatum Linn. 

Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas 

antiinflamasi dan analgesik ekstrak air-etanol (50%) pada kulit (PGR), 

bunga (PGF) dan daun (PGL) Tanaman Punica Granatum Linn. dengan 

dosis 150, 250 dan 500 mg/kg berat badan. Pada saat dilakukan uji 

antiinflamasi dengan diinduksi karagenin pada eksrak kulit Punica 

Granatum (PGR)  ditelapak kaki tikus dimana dosis 500 mg/kg per oral 

dapat menghambat peradangan sebesar 82,24% sedangkan untuk kontrol 
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(79% untuk indometasin pada 10 mg / kg). Sedangkan Ekstrak dari bunga 

(PGF) dan daun (PGL) Tanaman Punica Granatum Linn. pada dosis 500 

gram per oral dapat menghambat aktivitas inflamasi sebesar 71,42% dan 

67,85%. Dilakukan juga pengujian untuk analgesik dengan menggunakan 

metode tail flick menunjukan hasil yang positif pada percobaan tersebut. 

Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak Punica Granatum Linn. memiliki 

aktivitas sebagai anti-inflamasi dan analgesik yang signifikan (Bagri et al, 

2010). 

3. Tanaman Rubia Cordifolia Linn. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antiinflamasi ekstrak 

etanol kulit batang (Rubia Cordifolia Linn.) terhadap edema pada telapak 

kaki tikus putih jantan galur wistar yang diinduksi karagenin. Efeknya 

dilihat dengan Selisih volume edema kaki, sebelum & setelah pemberian 

dosis rendah & tinggi ekstrak pada tikus. Ekstrak etanol batang Rubia 

Cordifolia Linn. (20 & 40 mg/kg/ml) yang diberikan secara oral, 

dibandingkan dengan standar obat Indometasin (10mg/kg/ml). Hasil yang 

didapat setelah 3 jam pemberian induksi karagenin bahawa dosis 20 & 40 

mg/kg/ml  mampu menurunkan edema kaki tikus sebesar 29,01% & 39,13% 

sedangkan Indometasin 10mg/kg/ml mampu menurunkan sebesar 76,79%. 

Sehingga pengamatan ini membantu kita menyimpulkan bahwa ekstrak 

etanol batang (Rubia Cordifolia Linn.) memiliki efek antiinflamasi yang 

signifikan (Shekhar et al, 2010). 

4. 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 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 
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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 % (Narande 

dkk, 2013). 

5. Tanaman Rivea hypocrateriformis 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian aktivitas analgesik dan 

antiinflamasi pada ekstrak etanol daun Rivea hypocrateriformis dengan 

menggunakan metode ekstraksi soxhlet dan metode Tail Flick Radiant. Pada 

uji antiinflamasi dengan menggunakan tikus jantan yang induksi karagenin 

pada edema telapak kaki tikus dengan dosis 200 dan 400 mg/kg berat badan 

menunjukkan 64,83 dan 100% penghambatan kaki edema, masing-masing 

pada akhir tiga jam dibandingkan dengan standar Ibuprofen (87,04%). 

Dalam metode Tail Flick Radiant, ekstrak etanol dengan dosis 400 mg/kg 

berat badan meningkatkan ambang nyeri secara signifikan setelah 30 menit, 

1, 2 dan 4 jam. Hasilnya dianalisis dengan menggunakan metode ANOVA 

dua arah dilanjutkan dengan uji Dunnel. Nilai P<0,05 dianggap signifikan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ektrak etanol daun Rivea 

hypocrateriformis dapa menghambat aktivitas analgesik dan antiinflamasi 

(Brahmbhatt et al, 2010). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun jambu biji 

mempunyai efek antiinflamasi pada dosis 0,775g/kgBB dan 1,551g/kgBB 

(p<0,05). Persen daya antiinflamasi daun jambu biji dosis 0,775g/kgbB dan 

1,551g/kgBB berturut-turut adalah 47,18% dan 62,55%. 
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2.4 Metode Ekstrasi 

 Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian 

tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Zat-zat aktif 

terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula 

ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu 

dalam mengekstraksinya. Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik 

komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Ekstraksi ini didasarkan pada 

prinsip perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan 

mulai terjadi pada lapisan antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam 

pelarut (Ditjen POM, 1986). 

 

2.4.1 Ekstasi dengan menggunakan pelarut 

a.  Cara dingin 

1.  Maserasi 

 Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan 

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan 

pada temperatur ruang (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi 

dengan motode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi 

kinetik berarti dilakukan pengadukan yang kontinu (terus-menurus). 

Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah 

dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Ditjen POM, 

2000). 

2. Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna (Exhausive extraction) yang umumnya dilakukan pada 

tempetatur ruangan. Proses 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 (Ditjen POM, 2000). 
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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). 

2. Soxhlet 

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu 

dengan jumlah perlarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik 

(Ditjen POM, 2000). 

3. Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada 

tempetatur yang lebih tinggi dari termperatur ruangan (kamar), yaitu 

secara umum dilakukan pada temperatur 40-500C (Ditjen POM, 2000). 

4.  Infus  

Infus adalah maserasi dengan pelarut air dan temperatur penangas air 

(bejana infus tercelup dalam pengangas air mendidih, temperatur terukur 

96-980C selama waktu tertentu (15-20 menit) (Ditjen POM, 2000). 

5.  Dekok  

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (>300C) dan 

temperatur sampai titik didih air (Ditjen POM, 2000).  

 

2.4.2 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. Destilasi 

uap, bahan (simplisia) benar-benar tidak tercelup ke air yang mendidih, namun 
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dilewati uap air sehingga senyawa kandungan menguap ikut terdestilasi. 

Destilasi uap dan air, bahan (simplisia) bercampur sempurna atau sebagain 

dengan air mendidih, senyawa kandungan menguap tetap kontinu ikut 

terdestilasi (Ditjen POM, 2000). 

Ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara ekraksi 

maserasi dilakukan dengan cara memasukkan sepuluh bagian simplisia dengan 

derajat yang cocok ke dalam bejana, kemudian dituangi dengan penyari tujuh 

puluh lima bagian, ditutup dan dibiarkan selama lima hari, terlindung dari cahaya 

sambil diaduk sekali-kali setiap hari lalu diperas dan ampasnya dimaserasi 

kembali dengan cairan penyari. Penyarian diakhiri setelah pelarut tidak berwarna 

lagi, lalu dipindahkan ke dalam bejana tertutup, dibiarkan pada tempat yang 

tidak bercahaya, setelah dua hari lalu endapan dipisahkan (Ditjen POM, 1986). 

 

2.5 Pelarut 

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

gas, yang menghasilkan sebuah larutan. Pelarut paling umum digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari adalah air. Pelarut lain yang umum juga digunakan adalah 

pelarut organik (mengandung karbon). Pelarut biasanya memiliki titik didih 

rendah dan lebih mudah menguap, meninggalkan subtansi terlarut yang 

didapatkan. Untuk membedakan antara pelarut dengan zat yang dilarutkan, 

pelarut biasanya terdapat dalam jumlah yang lebih besar (Guenther, 

1987).  

 

2.5.1 Pemilihan Pelarut 

Pelarut yang digunakan dalam proses pengambilan minyak secara ekstraksi 

harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu: 

1. Bersifat selektif 

Pelarut harus dapat melarutkan semua zat wangi dengan cepat dan sempurna 

serta memungkinkan dapat melarutkan bahan seperti lilin, pigmen, dan 

albumin. 
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2. Mempunyai titik didih yang cukup rendah 

Hal ini supaya pelarut dapat mudah diuapkan tanpa menggunakan suhu 

tinggi namun titik didih pelarut tidak boleh terlalu rendah karena akan 

mengakibatkan kehilangan zat berkhasiat yang disebabkan oleh penguapan. 

3. Bersifat Inert 

Artinya pelarut tidak bereaksi dengan komponen minyak. 

4. Murah dan mudah didapatkan (Guenther, 1987). 

 

2.5.2 Pelarut Etanol 

Etanol atau  etil alkohol (C2H5OH) merupakan bahan kimia organik yang 

mengandung oksigen yang paling eksotik karena kombinasi sifat-sifat uniknya 

yang dapat digunakan sebagai pelarut, germisida, minuman, bahan anti beku, 

bahan bakar, bahan depressant dan khususnya karena kemampuannya sebagai 

bahan kimia intermediet untuk menghasilkan bahan kimia yang lain.  

Pada kondisi standar/atsmoferik, etanol merupakan cairan volatil yang 

mudah terbakar, jernih dan tidak berwarna, aromanya menyegarkan, mudah 

dikenali dan berkarakter khas. Cairan ini juga mudah larut dalam air. 

 Sifat fisika dan kimia etanol tergantung pada gugus hidroksilnya. Gugus ini 

menyebabkan polaritas molekul dan menyebabkan ikatan hidrogen antar 

molekul. Kedua sifat tersebut menyebabkan perbedaan sifat fisik alkohol berat 

molekul rendah dengan senyawa hidrokarbon yang mempunyai berat molekul 

ekuivalen. Spektrografi inframerah menunjukkan bahwa dalam keadaan cair 

ikatan hidrogen terbentuk karena tarik menarik antar atom hidrogen pada gugus 

hidroksil molekul yang kedua. Sifat tersebut dapat dianalogikan seperti sifat air. 

Walaupun ikatan pada air lebih kuat sehingga membentuk gugusan yang lebih 

dari dua molekul. Ikatan hidrogen pada etanol terjadi pada fase cair, sedang pada 

fase gas senyawa ini bersifat monomerik.  

Etanol mempunyai sifat tidak berwarna, mudah menguap, mudah larut 

dalam air, berat molekul 46,1, titik didihnya 78,3°C, membeku pada suhu –117,3 

°C, kerapatannya 0,789 pada suhu 20 °C, nilai kalor 7077 kal/gram, panas latent 

penguapan 204 kal/gram dan angka oktan 91–105 (Hambali.,et al., 2008). 
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2.6 Metode Uji Antiinflamasi 

2.6.1 Metode Pembentukan Edema Buatan 

Metode ini berdasarkan pengukuran volume dari edema buatan. 

Volume edema diukur sebelum dan sedudah pemberian zat yang diuji. 

Banyak bahan-bahan radang yang telah digunakan untuk induksi 

edema yang meliputi ragi, formalin, dextran, telur albumin, kaolin dan 

polisakarida sulfat seperti karagenan. Di antara bahan-bahan induksi 

edema, karagenan telah ditemukan untuk menjadi bahan yang paling 

sesuai dan memberikan nilai input yang baik untuk antiinflamasi 

(Parmar & Prakash 2006). 

2.6.2 Metode Pembuatan Eritema 

Metode ini berdasarkan pengamatan secara visual terhadap eritema 

pada kulit hewan yang telah dicukur bulunya. Hewan percobaan 

dihilangkan bulu menggunakan suspensi barium sulfat. Dua puluh 

menit kemudian dibersihkan mengunakan air panas. Hari berikutnya 

senyawa uji disuspensikan dan setengah dosisnya diberikan 30 menit 

sebelum pemaparan UV. Setengah dosisnya lagi diberikan setelah 2 

menit berjalan pemaparan UV. Eritema dibentuk akibat iritasi sinar UV 

berjarak 20 cm diatas marmot. Eritema dinilai 2 dan 4 jam setelah 

pemaparan (Vogel, 2002). 

2.6.3 Metode Iritasi dengan Panas 

Metode ini berdasarkan pengukuran luas radang dan berat edema 

yang terbentuk setelah diiritasi dengan panas. Mula-mula hewan diberi 

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

berikatan dengan albumin plasma. Kemudian pada daerah penyuntikan 

tersebut diransang 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. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan menimbang 

edema yang terbentuk, dimana jaringan yang meradang dipotong 

kemudian ditimbang (Vogel, 2002). 
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2.6.4 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). 

2.6.5 Metode Induksi Oxazolan 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 dibawah anastesi lalu dibuat preparat 

dengan 8 mm dan perbedaan berat preparat menjadi indicator inflamasi 

udem (Vogel, 2002; Parmar, 2006). 

 

2.7 Metode Uji 

  Metode uji yang digunakan adalah metode Winter. Edema buatan 

ditimbulkan dengan menginjeksikan karagenin 1% yang dilarutkan dalam 

larutan fisiologis NaCl 0.9%, sebanyak 0,1 mL pada telapak kaki tikus secara 

subplantar. Volume awal kaki tikus diukur sebelum diberi perlakuan, dengan 

menggunakan pletismometer, dengan cara telapak kaki tikus yang telah 

ditandai sebatas mata kaki dimasukkan (sampai tanda) pada pletismometer. 

Setelah semua mendapat perlakuan, pengukuran dilakukan lagi pada menit ke-

0, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 dan 300. Volume radang 

merupakan selisih volume kaki tikus setelah disuntik larutan karagenin 1% 

dengan volume kaki tikus sebelum disuntik larutan karagenin (Panda B.B et 

al., 2009). 
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2.8 Karagenin 

  Karagenin adalah polimer linear yang tersusun dari sekitar 25.000 turunan 

galaktosa yang strukturnya tergantung pada sumber dan kondisi ekstraksi. 

Karagenin dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama yaitu kappa, iota, dan 

lambda karagenin. Karagenin lambda (λ karagenin) adalah karagenin yang 

diisolasi dari ganggang Gigartina pistillata atau Chondrus crispus, yang dapat 

larut dalam air dingin (Chaplin, 2005). Karagenin dipilih untuk menguji obat 

antiinflamasi karena tidak bersifat antigenik dan tidak menimbulkan efek 

sistemik (Chakraborty et al., 2004). Karagenin dikenal juga dengan nama 

carragenan, carragenin, carraghenates, chondrus extrax dan irish moss extrak. 

Karagenin merupakan suatu ekstrak kering ganggang laut merah 

(Rhodopyceae) yang diperoleh dari species Chondrus crispus (Sweetman, 

2009). Pada proses pembentukan edema, karagen akan menginduksi cedera sel 

dengan dilepaskannya mediator yang mengawali proses inflamasi. Edema 

yang disebabkan induksi karagen dapat bertahan selama 6 jam dan berangsur 

–angsur berkurang dalam waktu 24 jam. Edema yang disebabkan oleh injeksi 

karagen diperkuat oleh mediator inflamasi terutama PGE1 dan PGE2 dengan 

cara menurunkan permeabilitas vaskuler. Apabila permeabilitas vaskuler turun 

maka 18 protein-protein plasma dapat menuju ke jaringan yang luka sehingga 

terjadi edema (Corsini et al, 2005). Pengukuran daya antiinflamasi dilakukan 

dengan cara melihat kemampuan fraksi kulit jeruk keprok dalam mengurangi 

pembengkakan kaki hewan percobaan akibat penyuntikan larutan karagenin 

1%. Setelah disuntik karagenin, tikus-tikus memperlihatkan adanya 

pembengkakan dan kemerahan padakaki serta tikus tidak dapat berjalan lincah 

seperti sebelum injeksi. 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 et al, 

2005). Banyak  bahan-bahan radang yang telah  digunakan untuk induksi 

edema yang meliputi ragi, formalin, dextran, telur albumin, kaolin dan 

polisakarida sulfat seperti karagenin. Diantara bahan-bahan induksi edema, 
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karagenin telah ditemukan untuk menjadi bahan yang paling sesuai dan 

memberikan nilai input yang baik untuk antiinflamasi (Parmar et al, 2006). 

 

2.9 Tinjauan Hewan Coba 

  Penelitian yang memanfaatkan hewan coba, harus menggunakan hewan 

percobaan yang sehat dan berkualitas sesuai dengan materi penelitian. Hewan 

tersebut dikembangbiakkan dan dipelihara secara khusus dalam lingkungan 

yang diawasi dan dikontrol dengan ketat. Berbagai hewan kecil memiliki 

karakteristik tertentu yang relatif serupa dengan manusia, sementara hewan 

lainnya mempunyai kesamaan dengan aspek fisiologis metabolis manusia. 

Dalam penelitian ini hewan percobaan yang digunakan adalah tikus putih. 

Tikus putih sering digunakan dalam menilai mutu protein, toksisitas, 

karsinogenik, dan kandungan pestisida dari suatu produk bahan pangan hasil 

pertanian. Saat ini, beberapa strain tikus digunakan dalam penelitian di 

laboratorium hewan coba di Indonesia, antara lain:  Wistar; (asalnya 

dikembangkan di Institut  Wistar). Hewan percobaan yang digunakan pada 

penelitian akan mengalami penderitaan, yaitu: ketidaknyamanan, 

ketidaksenangan, kesusahan, rasa nyeri, dan terkadang berakhir dengan 

kematian. Berdasarkan hal tersebut, hewan yang dikorbankan dalam penelitian 

yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh manusia patut dihormati, mendapat 

perlakuan yang manusiawi, dipelihara dengan baik, dan diusahakan agar bisa 

disesuaikan pola kehidupannya seperti di alam. Penelitian dengan hewan coba 

harus memperhatikan aspek perlakuan yang manusiawi terhadap hewan-hewan 

tersebut, sesuai dengan prinsip 5F (Freedom) yaitu: bebas dari rasa lapar dan 

haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa nyeri, trauma dan penyakit, 

bebas dari ketakutan dan stress jangka panjang, bebas mengekspresikan 

tingkah laku alami, diberikan ruang dan fasilitas yang sesuai (pengayaan 

lingkungan yang sesuai) (Endi, 2012). 

  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 
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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). 

Karakteristik tikus : 

Filum   : Chordata 

Sub filum : Vertebrata 

Kelas   : Mamalia 

Sub kelas  : Plasentalia 

Bangsa  : Rodentia 

Suku   : Muridae 

Marga  : Ratus 

Jenis   : Rattus norvegicus 

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

umumnya tenang dan mudah ditangani. Tikus tidak begitu bersifat fotofobik 

seperti halnya 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). 


