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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Peradangan (inflamasi) adalah respon protektif normal untuk cedera jaringan 

yang melibatkan berbagai proses fisiologis di dalam tubuh seperti aktivitas enzim, 

pelepasan mediator, pergerakan sel darah putih melalui kapiler ke daerah peradangan, 

migrasi sel, kerusakan dan perbaikan jaringan. Inflamasi merupakan proses kompleks, 

yang sering dikaitkan dengan rasa sakit dan melibatkan kejadian seperti peningkatan 

permeabilitas pembuluh darah, peningkatan denaturasi protein dan perubahan 

membran sel (Stankov, 2012). 

Faktor yang dapat menyebabkan cedera pada jaringan, yang kemudian diikuti 

oleh inflamasi karena adanya rangsangan fisika atau kimia. Rangsangan tersebut 

menyebabkan terlepasnya mediator inflamasi dari sel seperti histamin, serotonin, 

bradikinin, dan prostaglandin yang menimbulkan reaksi radang berupa nyeri, merah, 

panas, bengkak, dan disertai gangguan fungsi sehingga sel mengalami kerusakan akan  

berpengaruh pada selaput membran sel yang menyebabkan leokosit mengeluarkan 

enzim-enzim lisosom dan asam arakhidonat. Metabolisme asam arakhidonat 

menghasilkan prostaglandin-prostaglandin yang mempunyai efek pada pembuluh 

darah, ujung saraf, dan pada sel-sel yang terlibat dalam inflamasi (Katzung, 2004). 

Inflamasi dapat dibedakan menjadi dua pola dasar, yaitu inflamasi akut dan 

inflamasi kronis. Inflamasi akut adalah suatu reaksi awal tubuh yang relatif lebih 

singkat bertahan untuk beberapa jam atau satu sampai dua hari. Karakteristik utamanya 

berupa adanya cairan eksudat dari protein plasma (udem) dan migrasi dari leukosit, 

terutama neutrofil. Inflamasi kronis adalah inflamasi yang berkepanjangan atau secara 

histologi dihubungkan dengan adanya limfosit dan makrofag, serta poliferasi pembuluh 

darah dan jaringan ikat (Gard, 2001). 
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Di Indonesia, data mengenai penyakit yang melibatkan proses inflamasi di dalam 

tubuh memiliki angka kejadian cukup tinggi. Prevelensi nasional Penyakit Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 25,0%, Pneumonia 4,5 %,  Tuberkulosis Paru (TB 

Paru) 0,4%, Hepatitis 1,2%, Asma 4,5%, Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) 

3,5%, Kanker 1,4%, Diabetes Melitus adalah 2,1%. Penyakit tersebut termasuk 

penyakit yang terdapat reaksi inflamasi (RISKESDAS, 2013). 

Pada umumnya pengobatan yang dipakai untuk mengatasi terjadinya inflamasi 

adalah obat modern dari golongan Obat Anti Inflamasi Non Steroid (OAINS) dan 

steroid yang digunakan untuk mengurangi pembekakan dan rasa sakit pada 

peradangan. Tetapi obat ini membawa resiko toksisitas gastrointestinal, toksisitas 

jantung dan lainnya untuk penggunaan yang berkepanjangan. Untuk alasan ini, maka 

kebutuhan untuk memiliki obat antiinflamasi dengan efek samping yang lebih ringan 

saat digunakan untuk penyakit inflamasi kronis (Madhavi et. al., 2012). 

Pemanfaatan tanaman sebagai obat tradisional bukanlah hal yang baru, dan telah 

dikenal masyarakat secara luas sejak zaman dahulu. Dewasa ini penggunaan obat-

obatan yang berasal dari tanaman, banyak diminati oleh kalangan masyarakat, 

meskipun telah banyak beredar obat jadi yang merupakan senyawa sintesis. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya kecenderungan masyarakat global untuk kembali ke alam 

(back to nature) dalam bidang penyediaan obat-obatan (Mahatma et al, 2005). 

Tumbuhan lebih banyak dipilih sebagai obat alternatif karena lebih ekonomis dan efek 

samping tanaman berkhasiat obat relatif kecil dibandingkan dengan obat-obat sintetik, 

maka penggunaan tumbuhan obat dengan formulasi yang tepat sangat penting dan 

tentunya lebih aman dan efektif (Dalimartha, 2006). Selain itu, Indonesia merupakan 

salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 

30.000 spesies tanaman tingkat tinggi. Hingga saat ini, tercatat 7000 spesies tanaman 

telah diketahui khasiatnya namun kurang dari 300 tanaman yang digunakan sebagai 

bahan baku industri farmasi secara regular (Saifudin,  et. al., 2011). 

Ada beberapa tanaman yang potensi sebagai obat antiinflamasi, salah satunya 

yaitu tumbuhan Citrus sinensis L. Senyawa metabolit yang terdapat pada ekstrak 

metanol kulit dan daun jeruk Citrus sinensis L. adalah alkaloid, flavonoids, tannin, 
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saponin, dan steroid. Senyawa metabolit yang diduga memiliki potensi sebagai 

antiinflamasi adalah flavonoid, sebelumnya telah dilakaukan pada tanaman Citrus 

sinensis L. adalah tentang evaluasi antiinflamasi, antibakteri dan antioksidan pada 

ekstrak metanol Citrus sinensis L. kulit dan daun dengan dosis 100 mg/kg BB, 200 

mg/kg BB, 250 mg/kg BB. Kandungan kimia yang terdapat pada ekstrak daun dan kulit 

Citrus sinensis L yang diduga dapat memberikan efek antiinflamasi adalah tannin dan 

flavonoid dengan menghambat nitric oxide (NO) (Omodamiro & Umekwe, 2013).  

Tumbuhan Citrus sinensis L. merupakan tanaman dari familia Rutaceae, 

Berdasarkan hasil penelitian, pada familia Rutacea genus Citrus rata-rata kandungan 

alkaloid 0.38mg/100g sedangkan rata-rata kandungan Flavonoid 0.26 mg/100g. Bagian 

organ Citrus yang paling banyak kandungan Flavonid terdapat pada kulit buah Citrus 

dengan rata-rata kadar senyawa bioaktifnya antara lain Naringin 811.5 µg/g, 

Hesperidin 55260.4 µg/g, Didymin 1232.7 µg/g, Tangeretin 7702.1 µg/g, Nobiletin 

1520.4 µg/g (Yinshin sun., et al, 2010), sehingga diperkirakan ekstrak kulit jeruk Citrus 

reticulata memiliki efek sebagai obat antiinflamasi. 

Kulit buah jeruk keprok (Citrus reticulata L.) mempunyai berbagai macam 

senyawa flavonoid yang berpotensi sebagai agen kemopreventif yang memiliki 

aktivitas biologis yang luas sebagai anti kanker dan antiinflamasi. Kelompok senyawa 

flavonoid ini dikenal sebagai Polymethoxylated flavones (PMFs) mengandung 

tangeretin dan nobiletin. Hasil penilitian tersebut telah menunjukan penurunan yang 

signifikan dalam serum trigliserida, kolesterol total, densitas kadar kolesterol 

lipoprotein (D. E. Okwu, 2008). Selain mempunyai senyawa tangeretin dan nobiletin 

kulit buah Citrus reticulata L. memiliki senyawa hesperidin dan diosmin yang dapat 

mempengaruhi metabolisme asam arakidonat dan pelepasan histamine. Diosmin 

sebagai agen pelindung yang kuat terhadap gangguan inflamasi dengan mengurangi 

pembentukan edema, menghambat sintesis untuk prostaglandin E2 (78%), 

prostaglandin F2 (45%) dan tromboksan B2 (59,5%) (Sidana, 2013). 

Dalam penelitian ini kami menggunakan ekstrak kulit buah Citrus reticulata L. 

sebagai antiinflamasi, kami sebagai peneliti akan mencoba membuktikan secara in vivo 

adakah efek antiinflamasi pada kulit buah Citrus reticulata L.  
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Berdasarkan dari data dan permasalah diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut terhadap kulit buah Citrus reticulata L. yang memiliki potensi sebagai 

antiinflamasi sehingga dapat digunakan sebagai pengembangan obat tradisional agar 

dapat diterima oleh masyarakat umum dan klinisi pada khususnya. Pada penelitian ini, 

kulit buah Citrus reticulata L. diekstraksi secara bertingkat dengan berbagai macam 

jenis pelarut berdasarkan kepolarannya agar dapat memisahkan senyawa yang bersifat 

non polar, semi polar dan polar. Pelarut yang digunakan adalah n-heksan, etil asetat 

dan etanol. Hal ini bertujuan untuk memisahkan komponen aktif berdasarkan 

polaritasnya. 

Pada penelitian ini akan digunakan pelarut etil asetat yang dapat menarik 

komponen senyawa yang bersifat semi polar. Terhadap fraksi etil asetat kulit buah 

Citrus reticulata L. dipisahkan dengan metode kromatografi lapis tipis. Komponen 

senyawa yang terpisah akan dilakukan pengujian aktivitas antiinflamasi yang  

diaplikasikan pada tikus jantan (Rattus novergicus) yang diinduksi dengan karagenin. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah aktivitas antiinflamasi dari fraksi etil asetat  kulit buah Citrus 

reticulata L. pada Rattus novergicus yang diinduksi karagenin? 

2. Golongan senyawa aktif apakah yang terdapat pada fraksi etil asetat kulit buah 

Citrus reticulata L. ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui aktivitas antiinflamasi fraksi etil asetat kulit buah Citrus 

reticulata L. pada Rattus novergicus yang diinduksi dengan karagenin. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui golongan senyawa yang dapat memberikan aktivitas 

antiinflamasi pada fraksi etil asetat kulit buah Citrus reticulata L. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang farmasi dalam penggunaan bahan alam sebagai obat. 

2. Memberikan informasi ilmiah mengenai tanaman Citrus reticulata L. sebagai 

antiinflamasi yang dapat ditindak lanjuti dengan penelitian lebih lanjut. 

3. Data-data yang diperoleh dapat digunakan untuk menunjang penggunaaan 

obat tradisional untuk pengobatan agar dapat diterima oleh masyarakat pada 

umumnya dan klinisi pada khususnya.  

4. Dapat dikembangkan untuk produksi sediaan obat bahan alam secara masal. 

 

 

 

 

 


