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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

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

Jeruk pertama kali dibudidayakan di Cina selatan dan timur laut india, 

kemudian berkembang luas di dataran Eropa dan Amerika untuk dikonsumsi 

buahnya dan sebagai obat tradisional (Parle Milind et. al, 2012). Tanaman jeruk 

yang sudah ada di Indonesia adalah peninggalan orang Belanda yang mendatangkan 

Jeruk manis dan keprok dari Amerika dan Eropa. Jeruk keprok (Citrus reticulata 

L.) merupakan salah satu jenis jeruk yang dapat tmbuh didaerah tropis maupun sub 

tropis (Wahyuningsih, 2009). 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman 

Kingdom  : Plantae 

Division  : Magnoliophyta 

Class   : Magnoliopsida 

Order   : Sapindales 

Family    : Rutaceae 

Subfamily   : Aurantoideae 

Genus    : Citrus  

Species    : Citrus reticulata L. (Sidana, 2012) 

               

  A                                                         B 

Gambar 2.1. Tanaman Jeruk Keprok (Citrus reticulata L.) (A), Buah 

Jeruk Keprok (Citrus reticulata L.) (B) 
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2.1.2 Nama Daerah  

Jawa Barat : Keprok Garut 

Jawa Tengah : KeprokTawangmangu 

Jawa Timur : Keprok Batu 55, Keprok Pulung 

Bali  : Tejakula  

NTT  : Keprok SoE 

Kalbar  : siam Pontianak 

Sumut  : siam Madu 

Kalsel  : siam Banjar (Hardiyanto, 2007). 

2.1.3 Morfologi Tanaman 

Jeruk merupakan tumbuhan jenis pohon dengan lebar dan tinggi 3-5 

meter dengan berbagai tangkai yang berduri. Tangkai daun bersayap sangat 

sempit sampai boleh dikatakan tidak bersayap, daun berbentuk unifoliolate, 

panjang 6-8 cm. Helaian daun berbentuk bulat telur memanjang, elips atau 

berbentuk lanset dengan ujungnya tumpul, melekuk kedalam sedikit, tepinya 

bergerigi. Bunga mempunyai daun mahkota putih, berklamin dua, 1-3 

terdapat pada ketiak fasikula. Kelopaknya tidak teratur, memiliki kelpoak 

putih, benang sari 20-25 atau bisa lebih, panjang dan ramping pada clevate 

stigma. Buahnya berbentuk bola dengan panjang 5-9 cm, kulit buah berwarna 

hijau berubah cerah mengkilap kuning, daging buah berwarna orange 

kemerahan dengan kelenjar minyak yang cekung, halus kasar atau berkutil, 

kulit buah yang tebal tetapi mudah dipisahkan dengan buahnya, mempunyai 

rasa yang manis asam, terkadang pahit, dengan sedikit bij atau jarang 

memiliki biji. Biji biasanya bulat telur, halus, dasar bulat, puncak sempit dan 

akut, memiliki embrio yang banak, jarang terdapat soliter, kotiledon berwarna 

hijau (Lim, 2012). 

2.1.4 Daerah Asal dan Penyebaran Tanaman 

Jeruk pertama kali dibudidayakan di Cina selatan dan timur laut India, 

kemudian berkembang luas di dataran Eropa dan Amerika untuk dikonsumsi 

buahnya dan sebagai obat tradisional (Parle Milind et al, 2012). Tanaman 

jeruk dibudidayakan berasal dari daerah berhutan tropis yaitu daerah cina 
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selatan dan Vietnam. Perkebunan jeruk terluas bukan terletak di Asia 

melainkan disaerah subtropics seperti Amerika, Italia, Afrika Selatan 

(Wahyuningsih., 2009). Tanaman jeruk memiliki banyak kegunaan selain 

buahnya sebagai makanan, kulit maupun daunnya banyak digunakan oleh 

masyarakat pada jaman dahulu sebagai obat tradisonal terutama pada daerah 

Cina dan India, sehingga menempatkan jeruk sebagai buah yang penting 

dalam dunia (Lim, 2012). 

2.1.5 Khasiat  

Tanaman Jeruk Citrus reticulata L. 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, antialergi, analgesic, antimikroba, antidepresan, antibakteri dan 

antiplatelet (Sidana, 2013). 

2.1.6 Kandungan 

Kandungan yang terdapat dalam tumbuhan jeruk keprok adalah vitamin 

c, asam askorbat, flavonoid, senyawa fenol, limonid dan pectin yang penting 

untuk nutrisi dan kesehatan. Buah jeruk keprok termaksud merupakan sumber 

kaya flavonoid seperti flavonon, flavon dan flavonol (Lim, 2012). Pada kulit 

dari buah dari tanaman Citrus reticulata L. mengungkapkan adanya senyawa 

tannin, fenolat, flavonoid, terpenoid, glikosida dan steroid (Natesan et al, 

2014). Dari senyawa tersebut yang memiliki potensi sebagai antiinflamasi 

adalah flavonoid. 

Struktur kimia flavonoid didasarkan pada lima belas kerangka karbon 

yang terdiri dari dua cincin benzena dan dihubungkan melalui cincin pyrane 

heterosiklik. Flavonoid dapat dibagi menjadi berbagai kelas seperti flavones 

(flavon, apigenin, dan luteolin), flavonol (quercetin, kaempferol, myricetin, 

dan fisetin), flavanon (flavanon, hesperetin, dan naringenin), dan lain-lain. 
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Berbagai kelas flavonoid berbeda dalam tingkat oksidasi dan pola substitusi 

dari cincin C (Kumar & Pandey, 2013). 

Pada Tumbuhan jeruk (Citrus reticulata L.), terdapat berbagai macam 

flavonoid yaitu flavanon, flavon dan flavonol. Dari ketiga jenis flavonoid 

tersebut, flavon dan flavonon merupakan flavonoid terbanyak pada Citrus 

reticulata L. Konsentrasi senyawa ini tergantung pada umur tanaman dan 

tingkat tertinggi terdeteksi di jaringan menunjukkan pembelahan sel (Garc’ia 

& Casttilo, 2008). 

Flavonoid merupakan kelompok senyawa alami dengan struktur fenolik 

yang bervariasi dan banyak ditemukan pada tumbuhan. Saat ini lebih dari 

4000 varietas telah masuk dalam golongan flavonoid. Sebagai komponen 

makanan, flavonoid dianggap memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. 

Flavonoid memiliki kemampuan untuk menginduksi system enzim pelindung 

pada manusia. Manfaat flavonoid adalah untuk melindungi struktur sel, 

memiliki hubungan yang sinergis dengan vitamin C, memiliki efek protektif 

terhadap berbagai infeksi (bakteri dan virus) dan penyakit degenerative 

seperti penyakit kardiovaskuler, kanker dan penyakit yang terkait usia lainnya  

(Kumar & Pandey, 2013). Sedangkan pada Citrus reticulata L., flavonoid 

tampaknya memiliki manfaat pada sel darah dan sel-sel endotel 

mikrovaskuler sehingga tidak mengherankan bahwa dua bidang utama 

penelitian tentang aktivitas biologis flavonoid adalah peradangan dan kanker 

(Garc’ia & Casttilo, 2008). 

Mekanisme flavonoid dalam menghambat terjadinya inflamasi yaitu 

pada konsentrasi tinggi dapat menghambat pelepasan dari asam arakidonat 

dan sekresi enzim lisosom dari membran dengan memblok jalur 

siklooksigenase, jalur lipoksigenase, dan fosfolipase A2, sementara 

konsentrasi rendah hanya memblok jalur lipoksigenase. Asam arakidonat dari 

sel inflamasi yang terhambat akan menyebabkan kurang tersedianya substrat 

arakidonat bagi jalur sirklooksigenase dan lipoksigenase, yang akhirnya 

menekan jumlah prostaglandin, prostasiklin, endoperoksida, tromboksan dan 

asam hidroperoksida, dan juga leukotrin disisilainnya (Sabir, 2007). 
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2.1.7 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 

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

2.2  Metode Ektraksi 

Ekstraksi adalah proses penarikan komponen aktif dari suatu campuran 

padatan dan cairan dengan menggunakan pelarut tertentu. Proses ini merupakan 

langkah awal yang penting dalam penelitian tanaman obat, karena preparasi ekstrak 

kasar tanaman merupakan titik awal untuk isolasi dan pemurnian komponen kimia 

yang terdapat dalam tanaman (Mandal et al. 2007).  

Ekstraksi bahan alam, terutama yang akan digunakan untuk obat, dapat 

dilakukan dengan cara perebusan, penyeduhan, maserasi, perkolasi atau cara lain 

yang sesuai dengan sifat bahan alam yang diekstraksi. Dalam suatu pemisahan yang 

ideal oleh ekstraksi pelarut, seluruh zat yang diinginkan akan berakhir dalam suatu 

pelarut sedangkan zat-zat yang tidak diinginkan berada pada pelarut yang lain 

(Jayaprakasha et al, 2002).  

Prinsip umum pada metode maserasi, infusi, dan perkolasi mempunyai 

mekanisme yang sama yaitu menyari konstituen yang larut dari simplisia 

menggunakan pelarut, yang umumnya proses ini disebut pencucian. Prosedur 

ekstraksi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu laju transportasi pelarut ke dalam 

massa jaringan, laju solubilisasi dari komponen yang larut menggunakan pelarut, 

laju transportasi larutan dari komponen yang tidak larut. Luas permukaan bahan 

yang akan diekstraksi sangat mendukung proses ekstraksi, hal ini dikarenakan 

semakin besar kesempatan pelarut kontak dengan bahan semakin baik hasil yang 

didapatkan. Luas permukaan dapat di perbesar dengan pengecilan ukuran partikel 

bahan (Singh, 2008). 

Pemilihan pelarut merupakan faktor yang menentukan dalam ekstraksi. 

Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi harus dapat menarik komponen aktif dari 
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campuran. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam memilih pelarut adalah 

selektivitas, sifat pelarut, kemampuan untuk mengekstraksi, tidak bersifat racun, 

mudah diuapkan dan harganya relatif murah (Gamse,  2002).  

Pembagian metode ekstraksi dapat digunakan dalam ekstraksi bahan alam : 

a. Cara Dingin 

1. Maserasi  

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur 

ruangan (kamar). Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang 

tahan pemanasan maupun yang tidak tahan pemanasan. Secara teknologi 

maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi 

pada keseimbangan. Maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan 

atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar) (Depkes RI, 2000). 

Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan 

pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu 

kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara 

konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. 

Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. 

Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memakan banyak waktu, 

pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa 

senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit diekstraksi 

pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari 

rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Mukhriani, 2014). 

2. Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri 

dari tahapan pengembangan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi 

sebenarnya terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat). 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. 
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 Ruangan diantara butir-butir serbuk simplisia membentuk saluran 

tempat mengalir cairan penyari. Karena kecilnya saluran kapiler 

tersebut, sehingga kecepatan pelarut cukup untuk mengurangi lapisan 

batas, sehingga dapat meningkatkan perbedaan konsentrasi (DITJEN 

BPOM, 2000). 

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan 

dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran 

pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk 

sampel  dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan 

dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. 

Sedangkan  kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak 

homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, 

metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan waktu 

(Mukhriani, 2014). 

3. Cara Panas 

1. Refluks  

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik 

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif 

konstan dengan adanya pendingin balik (DITJEN BPOM, 2000). Pada  

metode  reflux,  sampel  dimasukkan  bersama  pelarut  ke  dalam  labu 

yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga 

mencapai  titik  didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu 

(Mukhriani, 2014). 

2. Sokletasi  

Sokletasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu 

baru dan yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi 

ekstraksi berkelanjutan dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik (DITJEN BPOM, 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  
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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, yaitu secara umum 

dilakukan pada temperatur 40-50 0C. 

4. Infundasi  

Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya dilakukan untuk 

menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. 

Proses ini dilakukan pada suhu 90 0C selama 15 menit. 

5. Dekok  

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama dan temperatur 

sampai titik didih air, yakni 30 menit pada suhu 90-100 0C. 

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 (Singh, 2008): 

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. 
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d. Pelarut  

Pemilihan pelarut harus berdasarkan kelarutan senyawa yang terkandung 

dalam simplisia. 

2.2.1 Maserasi  

Maserasi merupakan salah satu metode ekstraksi yang sering 

digunakan. Dalam maserasi tanaman yang akan diekstrasi direndam 

menggunakan pelarut tertentu pada suhu kamar menggunakan wadah 

tertutup. Pengadukan akan mempercepat proses ekstraksi komponen 

fitokimia pada tanaman. Kemudian dilakukan filtrasi untuk memisahkan 

filtrat dengan tanaman. Ekstraksi dengan maserasi memerlukan waktu yang 

lama, tetapi cara ini dapat digunakan pada senyawa yang tidak stabil dengan 

panas. Perendaman suatu bahan dalam pelarut dapat meningkatkan 

permeabilitas dinding sel dalam 3 tahapan, yaitu masuknya pelarut ke dalam 

dinding sel tanaman dan membengkakkan sel, kemudian senyawa yang 

terdapat dalam dinding sel akan terlepas dan masuk ke dalam pelarut, diikuti 

oleh difusi senyawa yang terekstraksi oleh pelarut keluar dari dinding sel 

(Supriadi, 2008). 

Maserasi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu maserasi non kinetik atau 

sederhana, maserasi kinetik, dan maserasi dengan pengguanan tekanan. 

Maserasi sederhana didefinisikan sebagai metode ekstraksi dimana sampel 

direndam menggunakan pelarut dalam kurun waktu tertentu dengan atau 

tanpa pengadukan pada suhu ruang. Maserasi kinetik dan maserasi dengan 

tekanan tidak jauh berbeda dengan maserasi non kinetik. Titik perbedaan 

maserasi kinetika terletak pada dilakukannya pengadukan dengan kecepatan 

konstan, sedangkan perbedaan pada maserasi tekanan terletak pada kondisi 

tekanan yang digunakan dalam ekstraksi (bukan tekanan ruang), sehingga 

proses tersebut lebih efektif (Fauzana dkk., 2010).  

Pengadukan pada maserasi kinetik bertujuan untuk memperbanyak 

kontak antara bahan dengan pelarut dan mendapatkan derajat homogenitas 

yang tinggi. Semakin cepat putaran pengaduk maka semakin besar 

perpindahan panas yang terjadi pada waktu tertentu dan semakin besar kontak 

bahan dengan pelarut maka hasil yang diperoleh akan semakin meningkat. 
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Proses maserasi non kinetik dilakukan dengan cara menuangkan pelarut 

pada simplisia, selanjutnya mengatur waktu tertentu sehingga sesuai untuk 

tiap-tiap simplisia, ekstrak dikeluarkan dan ampas hasil ekstraksi dicuci 

dengan pelarut yang baru (remaserasi) sampai didapat berat yang sesuai. 

Sedangkan proses maserasi kinetik dapat dilakukan dengan cara yang sama 

seperti maserasi non kinetik yaitu menuangkan pelarut yang sesuai kemudian 

dimodifikasi dengan intensitas pengadukan yang konstan dalam kecepatan 

dan waktu tertentu (Agoes, 2007). 

2.2.2 Pemilihan Pelarut  

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang 

baik atau optimal untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau senyawa 

aktif dengan demikian senyawa tersebut dapat terpisahkan dari bahan dan dari 

senyawa kandungan lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar 

senyawa aktif yang diinginkan. Sehingga cairan pelarut yang dipilih adalah 

cairan pelarut yang dapat melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang 

terkandung (Depkes RI., 2000). 

Faktor utama untuk pertimbangan pemilihan cairan pelarut adalah 

selektivitas, ekonomis, keamanan, ramah lingkungan, dan kemudahan 

bekerja dan proses dengan cairan pelarut tersebut. Pada prinsipnya cairan 

pelarut harus memenuhi syarat kefarmasian atau ‘pharmaceutical grade’. 

Sampai saat ini berlaku aturan bahwa pelarut yang diperbolehkan adalah air 

dan etanol (alkohol) atau campuran keduanya. Jenis pelarut lain seperti 

metanol, heksana, toluen, kloroform, aseton, umumnya digunakan untuk 

tahap separasi dan tahap pemurnian atau fraksinasi (Depkes RI., 2000). 

Pada penelitian ini akan digunakan pelarut etil asetat yang dapat 

menarik komponen senyawa yang bersifat semi polar. Ekstrak etil asetat kulit 

jeruk Citrus reticulata L. bisa digunakan sebagai obat antiinflamasi yang 

diaplikasikan pada tikus jantan yang diinduksi dengan karagenin. 
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2.2.3 Etil Asetat 

Etil asetat merupakan senyawa aromatik yang bersifat semipolar 

dengan rumus CH3CH2OC(O)CH3 (C4H8O2) sehingga dapat menarik 

senyawa yang bersifat polar dan nonpolar.  

Dalam sediaan farmasi, etil asetat sering digunakan sebagai pelarut. Etil 

asetat sendiri jelas, tidak berwarna, cairan yang mudah menguap, harum, bau 

sedikit acetous, mudah diencerkan. (Raymond, et al., 2009). 

Kelarutannya 1 : 10 di air pada suhu 258 ºC; etil asetat lebih larut dalam 

air pada suhu yang lebih rendah dari pada suhu yang lebih tinggi. Larut 

dengan aseton, kloroform, diklorometana, etanol (95%), dan eter, dan larutan 

organik sebagian lainnya. Etil asetat harus disimpan dalam wadah kedap 

udara, terlindung dari cahaya dan pada suhu yang tidak melebihi 308 ºC. Etil 

asetat secara perlahan terurai oleh air dan menjadi asam, dapat menyerap 

hingga 3,3 % b/b air. 

Etil asetat digunakan sebagai bahan ekstraksi. Hal ini umumnya 

dianggap sebagai bahan yang relatif tidak beracun dan nonirritant bila 

digunakan sebagai eksipien. Namun, etil asetat mungkin dapat mengiritasi 

selaput lendir, dan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan depresi sistem saraf 

pusat. Gejala potensi overexposure termasuk iritasi pada mata, hidung, 

tenggorokan, pembiusan, dan dermatitis (Raymond, et al., 2009). 

2.3 Inflamasi 

2.3.1 Definisi Inflamasi  

Peradangan (inflamasi) merupakan 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 (Stankov, 2012). 

Peradangan merupakan proses kompleks, yang sering dikaitkan dengan 

rasa sakit dan melibatkan kejadian seperti peningkatan permeabilitas 

pembuluh darah, peningkatan denaturasi protein dan perubahan membran. 

Karena peradangan merupakan salah satu sistem internal spesifik tubuh 

pertahanan, respon suatu jaringan yang dihasilkan dari jenis lain akan 
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mengalami kerusakan jaringan, yang disebabkan oleh luka bakar karena 

panas, radiasi, bakteri atau invasi virus (Leelaprakash, 2011). 

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). 

Terdapat 2 fase Inflamasi (peradangan), antara lain : 

 Peradangan akut merupakan respon awal tubuh terhadap rangsangan 

berbahaya sehingga terjadi peningkatan plasma dan leukosit, terutama 

granulosit dari darah ke dalam jaringan yang terluka. Kejadian tersebut 

akan merespon inflamasi yang melibatkan sistem lokal vaskular, sistem 

kekebalan tubuh dan berbagai sel dalam jaringan yang terluka. Ketika 

receptor tersebut berinteraksi maka patogen molekul sel-sel mediator 

kimia dengan sel darah putih, akan masuk ke lokasi peradangan. Ini 

termasuk neutrofil, monosit (yang menjadi makrofag ketika mereka 

meninggalkan darah dan memasuki jaringan), limfosit (sel B dan sel T 

yang menyebabkan respon imun adaptif). 

 Peradangan kronis merupakan hasil perkembangan  radang akut. Ciri 

radang kronis adalah adanya infiltrasi sel mononuklear (makrofag), 

limfosit dan proliferasi fibroblas. Agen penyebab biasanya merupakan 

iritan yang mengganggu secara persisten namun tidak mampu melakukan 

penetrasi lebih dalam atau menyebar secara cepat (Bajpai., 2014).  

2.3.2 Tanda-tanda Inflamasi 

Inflamasi biasanya ditandai dengan adanya warna merah (rubor), 

sebagai hasil peningkatan aliran darah pada daerah radang/hiperemi; panas 

(kalor) sebagai hasil hiperemi vaskuler; bengkak (tumor), sebagai hasil 

eksudasi seluler dan cairan; sakit atau nyeri (dolor) disebabkan oleh adanya 

iritasi akibat tekanan dan adanya produk metabolisme serta kehilangan fungsi 

(functio laesa), karena fungsi jaringan berjalan secara tidak normal. Gejala 

tersebut merupakan gejala umum sebagai manifestasi yang berkaitan dengan 
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proses konstriksii arteriola diikuti dengan dilatasi yang melanjut dengan 

dilatasi kapiler dan venula; kongesti venula; peningkatan permeabilitas 

pembuluh darah kecil; eksudasi cairan radang kaya protein (eksudat); 

hemokonsentrasi, marginasi dan adesi sel darah, transmigrasi menembus 

venula, kemotaksis, agregasi dan fagositosis (Celloti and Laufer, 2001). 

2.3.3 Mekanisme Terjadinya Inflamasi 

Mekanisme terjadinya inflamasi secara umum terjadi karena adanya 

rangsang iritan atau cidera jaringan akan memicu pelepasan mediator-

mediator inflamasi, baik karena bakteri, trauma, bahan kimiawi, panas atau 

fenomena lainnya, maka jaringan yang terluka akan melepaskan berbagai 

substansi yang menimbulkan perubahan sekunder yang dramatis terhadap 

jaringan. Inflamasi dapat ditandai dengan: 

a. vasodilatasi pembuluh darah lokal yang mengakibatkan terjadinya aliran 

darah setempat yang berlebihan.  

b. kenaikan permeabilitas kapiler disertai kebocoran cairan yang berlebihan 

kedalam ruang interstisial  

c. fibrinogen dan protein lainnya yang bocor dari kapiler dalam jumlah yang 

berlebihan.  

d. migrasi sejumlah besar granulosit dan monosit kedalam jaringan  

e. pembengkakan sel jaringan (Guyton and Hall, 1997). 

2.3.4 Mediator Inflamasi 

Mediator-mediator inflamasi yang dapat diklasifikasikan berdasarkan 

fungsi: 

 Vasoaktif dan kontraksi otot polos 

Disebabkan adanya histamin, prostaglandin, leukotrien dan faktor-faktor 

yang mengaktifasi platelet 

 Kemotaktik faktor 

Terdiri dari komplem dan sitokin, plasma protease berperan terhadap 

aktifasi komplemen dan komponen-komponen dari sistem pembekuan 

darah, molekul-molekul reaktif dan cytokin selanjutnya dilepaskan dari 
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leukosit menuju ekstra seluler yang dapat menyebabkan kerusakan pada 

jaringan disekitarnya. 

Histamin secara luas didistribusikan ke seluruh tubuh dapat ditemukan 

pada konsentrasi tinggi dalam trombosit, basofil, dan sel mast. Histamin 

menyebabkan pelebaran dan peningkatan permeabilitas kapiler karena salah 

satu mediator pertama dari respon inflamasi. 

Prostaglandin hanya berperan pada nyeri yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan atau radang. Beberapa prostaglandin disintesis dari asam 

arakidonat melalui jalur metabolisme siklooksigenase. Prostaglandin 

berkontribusi vasodilatasi, permeabilitas kapiler, dan rasa sakit dan demam 

yang menyertai peradangan. Prostaglandin stabil (PGE1 dan PGE2) 

menginduksi peradangan dan meningkatkan efek histamin dan mediator 

inflamasi lainnya. Prostaglandin tromboksan A2 mempromosikan agregasi 

platelet dan vasokonstriksi. 

Leukotrien seperti halnya prostaglandin, leukotrien terbentuk dari asam 

arakidonat, tetapi melalui jalur lipoxygenase. Histamin dan leukotrien saling 

melengkapi dalam tindakannya bahwa mereka memiliki fungsi yang sama. 

Histamin diproduksi dengan cepat dan secara sementara, leukotrien lebih 

disintesis. Leukotrien C4 dan D4 diakui sebagai komponen utama dari 

substansi slowreacting anafilaksis (SRS-A) yang menyebabkan penyempitan 

lambat dan berkelanjutan dari bronkiolus dan merupakan mediator inflamasi 

penting dalam asma bronkial dan anafilaksis. Leukotrien juga telah 

dilaporkan mempengaruhi permeabilitas venula postcapillary, sifat adesi sel 

endotel dan kemotaksis dan extravaskulari neutrofil, eosinofil, dan monosit. 

Platelet activasi faktor (PAF) merupakan mediator lain inflamasi kuat 

berasal dari membran fosfolipid yang disintesis oleh hampir semua sel 

inflamasi, sel endotel, dan cedera sel-sel jaringan. PAF berasal dari membran 

fosfolipid yang merangsang trombosit, neutrofil, monosit /makrofag, sel 

endotel, dan sel-sel otot polos pembuluh darah. PAF menginduksi agregasi 

platelet dan degranulasi dari cedera jaringan dan meningkatkan pelepasan 

serotonin, sehingga menyebabkan perubahan permeabilitas pada pembuluh 
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darah. Molekul ini juga merupakan vasodilator sangat ampuh untuk 

menambah permeabilitas pada cedera jaringan. 

Sitokin adalah produk polipeptida dari banyak jenis sel yang berfungsi 

sebagai mediator inflamasi dan kekebalan tubuh. Banyak sitokin yang 

diproduksi pada lokasi inflamasi, termasuk interleukin, faktor pertumbuhan, 

faktor stimulasi, interferon, dan kemokin. Sitokin diproduksi pada jaringan 

yang cedera untuk mengatur respon inflamasi, mulai dari awal perubahan 

permeabilitas pembuluh darah dan pemulihan integritas jaringan (Kumar 

dkk., 2014). 
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Mekanisme terjadinya inflamasi ditunjukan pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Mekanisme Inflamasi Akut (Sumber : Katzung, 2002) 
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2.4 Antiinflamasi 

Antiinflamasi adalah sebutan untuk obat yang bekerja melawan atau menekan 

proses peradangan.  

Terdapat tiga mekanisme yang digunakan untuk menekan peradangan yaitu : 

1. Menghambat 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.  

2. Mengurangi peradangan yang 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).  

3. 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). 

2.4.1 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 mineralkortikoid. 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). 
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2.4.2 Antiinflamasi Non Steroid 

Obat golongan OAINS merupakan salah satu kelompok obat heterogen 

yang banyak diresepkan yang mempunyai khasiat sebagai analgetik, 

antipiretik dan antinflamasi, walaupun mempunyai perbedaan secara kimia. 

Meskispun demikian obat-obat ini memiliki banyak persamaan dalam efek 

terapi maupun efek samping berdasarkan mekanisme kerjanya yaitu 

menghambat biosintesis prostaglandin (Willmana., 2007). 

OAINS menghambat siklooksigenase (COX) sehingga konversi asam 

archidonat menjadi prostaglandin, prostasiklin, dan tromboxan yang berperan 

dalam menimbulkan reaksi peradangan terganggu. Tetapi antiinflamasi non 

steroid tidak menghambat biosintesis leukotrien yang diketahui ikut berperan 

dalam proses inflamasi (Wilmana, 2007). 

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 (Qandil, 2012). 

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). 

Efek samping yang ditimbulkan oleh pemakaian OAINS jangka 

panjang berkaitan dengan efek samping gastrointestinal seperti dispepsia 

hingga pendarahan saluran cerna serta ulcer. Hal ini dikarenakan cara kerja 

OAINS yang menghambat biosintesis prostaglandin yang berperan untuk 

memperbaiki integritas mukosa lambung. Gejala-gejala tersebut terkait 
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dengan ulkus gaster atau ulkus duodeni, dan dapat dikurangi dengan obat 

selektif COX-2 (Suralkar, 2012). 
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2.4.3 Antiinflamasi dari beberapa tumbuhan, antara lain : 

1. 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 (Sekhar et al, 2010). 

 

2. 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). 
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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 25mg/kgBB, 

50mg/kgBB, dan 100mg/kgBB. Asetosal digunakan sebagai kontrol 

positif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa reduksi inflamasi 

adalah 77.58% untuk asetosal, 72.3% untuk ekstrak 25mg/kgBB, 

85.60% untuk ekstrak 50mg/kgBB, dan 81.02% untuk ekstrak 

100mg/kgBB. Ekstrak dengan dosis 50mg/kgBB menunjukkan efek 

antiinflamasi yang paling besar diantara dosis yang digunakan. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa ekstrak sirih merah memberikan efek 

antiinflamasi yang menjanjikan (Fitriayani dkk, 2011). 

 

4. 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 (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). 
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5. 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 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). 

2.5 Natrium Diklofenak 

Salah salah satu golongan OAINS yang sering digunakan untuk mengatasi 

inflamasi dan nyeri adalah natrium diclofenak. OAINS ini memiliki aktivitas 

analgesik dan antipiretik serta memiliki potensi efek antiinflamasi kuat dengan efek 

samping iritasi terhadap saluran cerna yang lebih rendah dibandingkan dengan 

indometacin, ketoprofen serta piroksikam (Aronson, 2008).  

Natrium diklofenak merupakan salah satu obat antiinflamasi non steroid 

turunan asam fenil asetat dengan nama kimia 2-(2-(2,6-dichlorophenyl) 
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aminophenyl) ethonoic acid. Berat molekul natrium diklofenak adalah 318,13 

dengan rumus molekul C14H11Cl2NO2Na. Natrium diklofenak adalah zat berwarna 

putih kekuningan, berbentuk bubuk kristal atau serbuk yang sedikit higroskopis 

praktis tidak berbau dan memiliki pK sekitar 4 (AHFS, 2008). 

 

Gambar 2.4 Struktur kimia natrium diklofenak (Sumber : Qandil, 2012) 

Mekanisme kerja natrium dikolfenak adalah dengan cara menurunkan 

konsentrasi intrasel arakidonat bebas dalam leukosit  dengan mengubah pelepasan 

atau pengambilan asam lemak tersebut (Brunton, 2008). 

Diklofenak dapat digunakan untuk terapi beberapa penyakit inflamasi seperti 

rheumatoid arthritis, osteoarthritis dan penyakit pirai (gout). Absorpsi diklofenak 

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

protein plasma dan mengalami first-pass effect sebesar 40-50%. Diklofenak 

memiliki waktu paruh singkat yakni 2 jam (AHFS, 2008). 

Efek samping  natrium diklofenak yang lazim adalah mual, dispepsia, 

gastritis, eritema kulit dan sakit kepala. Pada penderita tukak lambung, pemakaian 

harus lebih berhati-hati. Dosis pemakaian diklofenak adalah 50 mg sehari tiga kali 

dengan dosis maksimum 150mg/hari.  Pemakaian diklofenak tidak dianjurkan pada 

masa kehamilan (AHFS, 2008). 

 

2.6 Uji Aktifitas Antiinflamasi 

Uji aktivitas antiinflamasi dapat dilakukan secara in vitro dan in vivo. 

Penetuan secara in vitro di dasarkan pada mekanisme biokimia spesifik dan 

digunakan untuk skreaning awal senyawa antiinflamasi, misalnya penghambatan 

siklooksigenase dan lipooksigenase, penghambatan makropag dan penghambatan 

protease. Penentuan secara in vivo yang sering digunakan adalah edema terinduksi 

oleh karagenin pada tikus, eritema ultra violet, dan aritritis terinduksi ajuvan ( 

Susilowati, 2011). 
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2.6.1 Metode Pengujian Antiinflamasi Secara In Vivo 

1.  Uv-Eritema pada Hewan Babi 

Level prostaglandin E (PGE) pada kulit babi telah menunjukan 

adanya peningkatan selama 24 jam setelah terpapar radiasi UV 280-

320 nm. Perkembangan dari peningkatan level PGE sejalan dengan 

perkembangan fase perlambatan terjadinya eritema. Perlambatan 

terjadinya UV-Eritema pada hewan percobaan babi albino ini akibat 

diberikan pretreatment dengan fenilbutazon dan obat-obat AINS 

lainnya. Eritema adalah tanda awal terjadinya inflamasi yang 

nantinya akan muncul tanda lainnya yakni eksudasi plasma dan 

terjadinya edema (Patel, et al., 2012). 

Metode ini berdasarkan pengamatan secara visual terhadap 

eritema pada kulit hewan yang telah dicukur bulunya. Hewan 

percobaan dihilangkan bulunya dengan suspensi barium sulfat. Dua 

puluh menit kemudian dibersihkan dengan menggunakan air panas. 

Hari berikutnya senyawa uji disuspensi dan setengah dosisnya lagi 

diberikan setelah 2 menit berjalan pemaparan UV. Eritema dibentuk 

akibat iritasi sinar UV berjarak 20 cm diatas hewan. Eritema dinilai 

2-4 jam setelah pemaparan (Vogel, 2002). 

2. Permeabilitas Vaskuler  

Selama terjadinya inflamasi, permeabilitas vaskuler 

meningkat sehingga memungkinkan komponen-komponen plasma 

seperti antibodi dan komponen lainnya menyebabkan luka atau 

infeksi jaringan. Uji ini digunakan untuk mengetahui aktivitas 

penghambatan obat terhadap peningkatan permeabilitas vaskuler 

dengan induksi radang. Mediator-mediator inflamasi seperti 

histamin prostaglandin dan leukotrien dilepaskan selama stimulasi 

terhadap sel mast. Hal ini digunakan untuk medilatasi arteriola dan 

venula dan meningkatkan permeabilitas vaskuler. Sebagai 

konsekuensinya, cairan dan protein plasma dikeluarkan sehingga 

terbentuklah edema. Peningkatan permeabilitas dapat dikenali 
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dengan ilfiltrasi dari injeksi pada kulit hewan percobaan dengan vital 

dye Evan’s blue (Patel, et al., 2012). 

3. Induksi Oxazolon pada Telinga Mencit 

Metode ini adalah model penurunan kontak hipersensitivitas 

yang memungkinkan adanya evaluasi secaraa kuantitatif dari 

aktivitas antiinflamasi sistemik dan topikal dari pemberian senyawa-

senyawa secara topikal. Oxazolon meningkatkan level Th2 sitokin 

dan menurunkan level Th1 sitokin pada kulit yang mengalami luka. 

Th2 sitokin, terutama IL-4, berperan penting pada perkembangan 

dermatitis pada metode ini (Petel, et al., 2012). 

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

oxazolon kedalam telinga kanan. Inflamasi terjadi dalam 24 jam. 

Kemudian hewan dikorbankan dengan anastesi lalu dibuat preparat 

dengan 8 mm dan perbedaan berat preparat menjadi indikator 

inflamasi udem (Vogel, 2002). 

4. Induksi Radang pada Tikus  

Kemampuan obat-obat antiinflamasi untuk menghambat 

radang pada telapak kaki tikus setelah diinjeksikan agen penginduksi 

radang. Beberapa senyawa penginduksi radang (iritan) telah 

digunakan, misalnya brewer’s yeast, formaldehid, dextran, kaolin, 

aerosil, sulfated polysaccharides like carrageenan atau 

napthhoylheparamine. Volume telapak kaki tikus diukur sebelum 

dan sesudah diinjeksikannya senyawa penginduksi radang dan tikus 

yang diberi perlakuan dibandingkan hasilnya dengan tikus yang 

tidak diberi perlakuan (kontrol) dengan menggunakan plestismograf. 

Induksi radang dengan karagenin berhubungan dengan 3 fase, yakni 

pada fase pertama terjadi degranulasi oleh sel mast sehingga 

terjadilah pelepasan histamin dan serotonin (1jam), fase kedua (60-

150 menit) dikarakterisasi oleh pelepasan bradikinin dan nyeri serta 

produksi eikosanoid pada fase terakhir (3-4 jam) (Patel, et al., 2012). 
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5. Uji Pleura 

Dapat digunakan beberapa iritan, seperti histamin, bradikin, 

prostaglandin, degranulator sel mast, dextran, enzim, antigen, 

mikroba, dan iritan non spesifik seperti turpentin dan karagenin. 

Induksi karagenin pada tes pleura ini merupakan  metode yang 

paling baik untuk pengukuran inflamasi akut dimana metode ini 

mampu dengan mudah untuk mengukur fluid extravasation, migrasi 

leukosit, dan bebrapa parameter biokimia yang termaksud dalam 

respon inflamasi (Patel, et al., 2012). 

Prosedur untuk pengujian ini adalah pleura tikus mula-mula 

diinduksi dengan injeksi intrapleural 0,1 ml karagenin 1 %. Setelah 

4 jam, hewan tersebut dibunuh dengan pemberian eter kemudian 

toraks dibuka dan pleural cavity dicuci dengan 1,0 ml steril PBS, 

yang mengandung heparin (20 IU per ml). Sampel dari pleura 

tersebut diambil dan dideterminasi exudasi, myeloperoksidase, 

aktivitas adenosin deaminase, dan level nitrat oksida sebagaiman 

determinasi dari total perhitungan leukosit. Hitung leukosit total 

dilakukan dengan Neubauer chamber (Patel, et al., 2012). 

6. Teknik Pembentukan Kantong Granuloma 

Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan senyawa iritan 

secara subkutan pada hewan percobaan. Granulasi jaringan mulai 

membelah dan akan terus membelah sampai menutupi bagian dalam 

kantong granuloma. Jaringan ini terdiri dari fibroblas, sel-sel 

endotel, dan ilfiltrasi makrofag dan leukosit polimor fonuklear. 

Salah satu keuntungan dari teknik ini adalah kemungkinan untuk 

membawa senyawa uji untuk kontak langsung dengan sel target 

dengan menginjeksikannya pada kantong granuloma. Senyawa 

dapat diberikan per oral atau injeksi parenteral (Patel, et al., 2012). 

Metode ini berdasarkan pengukuran volume eksudat yang 

terbentuk didalam kantong granuloma. Mula-mula benda terbentuk 

pellet yang terbuat dari kapas yang ditanamdibawah kulit abdomen 

tikus menembus lapisan linia alba. Respon yang terjadi berupa gejala 
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iritasi, migrasi leukosit dan makrofag ke tempat radang yang 

mengakibatkan kerusakan jaringan yang timbul granuloma (Vogel, 

2002). 

Tehnik yang banyak digunakan dalam pengembangan obat AINS 

adalah dengan mengukur kemampuannya untuk menghambat edema pada 

kaki tikus yang di sebabkan oleh injeksi senyawa flogistik ( Susilowati, 

2011), yang ditujukan pada metode inflamasi secara in vivo pada no empat 

yaitu induksi radang pada tikus (Patel, et al., 2012). 

2.7 Karagenin 

Salah satu iritan yang digunakan untuk pengujian efek antiinflamasi adalah 

karagenin. Karagenin merupakan polisakarida hasil ekstraksi rumput laut dari 

famili Eucheuma, Chondrus dan Gigartina. Bentuknya berupa serbuk berwarna 

putih hingga kuning kecoklatan, ada yang berbentuk butiran kasar hingga serbuk 

halus, tidak berbau, serta memberi rasa berlendir di lidah. Karagenin juga memiliki 

sifat larut dalam air bersuhu 80ºC (Raymond et al., 2009). 

Karagenin yang berperan dalam pembentukan edema pada tikus digunakan 

dalam pengujian serta pengelompokkan aktivitas antiinflamasi serta untuk 

mengevaluasi nyeri pada tempat atau lokasi inflamasi (Necas & Bartosikova 2013). 

Karagenin dipilih karena dapat menstimulasi pelepasan prostaglandin setelah 

disuntikkan ke hewan uji. Oleh karena itu, karagenin dapat digunakan sebagai iritan 

dalam metode uji yang bertujuan untuk mencari obat-obat antiinflamasi, tepatnya 

yang bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin (Singh et al., 2008). 

Terdapat tiga fase pembentukan edema yang diinduksi oleh karagenin, yaitu : 

1. Fase pertama adalah pelepasan histamin dan serotonin yang berlangsung 

hingga 90 menit.  

2. Fase kedua adalah pelepasan bradikinin yang terjadi pada 1,5 hingga 2,5 jam 

setelah induksi.  

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

kemudian edema berkembang cepat dan bertahan pada volume maksimal 

sekitar 5 jam setelah induksi (Corsini et al., 2005). 
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Berdasarkan penelitian terdahulu, salah satu penyebab pembentukan edema 

adalah prostaglandin yang terbentuk melalui proses biosintesis prostaglandin. 

Senyawa ini dilepaskan lalu bereaksi dengan jaringan di sekitarnya sehingga 

menyebabkan akumulasi cairan pada kompartemen ekstravaskuler dan jaringan 

interstitial yang merupakan penyebab pembentukan edema (Kumar dkk., 2014). 

2.8 Tinjauan Hewan Coba  

Hewan percobaan yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah adalah 

tikus. Tikus (Rattus norvegicus) telah diketahui sifat-sifatnya secara sempurna, 

mudah dipelihara, dan merupakan hewan yang relatif sehat dan cocok untuk 

berbagai penelitian. 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 (Endi, 2012). 

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 

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 02-Mei 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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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 

   (Dinda, 2010). 

2.8.1 Klasifikasi Tikus Putih (Rattus novergicus) 

Menurut Mark (2005) klasifikasi Tikus Putih (Rattus novergicus) 

adalah sebagai berikut :  

Dunia  : Animalia 

Filum  : Chordata 

Sub Filum  : Vertebrata 

Kelas  : Mammalia 

Ordo  : Rodentia 

Sub ordo  : Myomorpha 

Famili  : Muridae 

Sub famili  : Murinae 

Genus  : Rattus 

Spesies  : Rattus novergicus 

Rattus novergicus galur Sprague Dawley umumnya digunakan sebagai 

hewan uji dalam penelitian karena memiliki hubungan kekerabatan yang 

dekat dengan manusia, yakni termasuk ke dalam kelas mamalia. Oleh karena 

itu, tikus sering dijadikan model penelitian aplikasi kesehatan manusia karena 

terdapat persamaan fisiologis. Selain itu, sifat-sifat Rattus novergicus galur 

Sprague Dawley telah diketahui dengan jelas, antara lain: mudah dipelihara 

Hewan 

percobaan 

Mencit 

20 g 

Tikus 

200 g 

Marmu

t 400 g 

Kelinci 

1,5 kg 

Kucing 

2 kg 

Manusi

a 70 kg 

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

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

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

Kelinci 1,5kg 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 70kg 0,0026 0,018 0,031 0,07 0,076 1,0 
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dalam jumlah besar, cepat berkembang biak dan tidak rentan terhadap infeksi 

bakteri dan virus (Pramono, 2005). 

Tikus yang digunakan dalam penelitian adalah galur Sprague Dawley 

berjenis kelamin jantan dewasa, yaitu berumur minimal kurang lebih 2 bulan. 

Tikus Sprague Dawley dengan jenis kelamin betina tidak digunakan karena 

kondisi hormonal yang sangat berfluktuasi pada saat mulai beranjak dewasa, 

sehingga dikhawatirkan akan memberikan respon yang berbeda dan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Tikus putih galur ini mempunyai daya tahan 

terhadap penyakit dan cukup agresif dibandingkan dengan galur lainnya 

(Widiyantoro, 2012). 


