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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai keragaman tanaman 

yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Masyarakat Indonesia mengenal dan 

menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam 

penanggulangan masalah kesehatan jauh sebelum pelayanan kesehatan formal 

dengan obat-obat sintetik.  

Pengetahuan tentang tanaman obat merupakan warisan budaya 

berdasarkan pengalaman turun-temurun. Berbagai macam penyakit dan keluhan 

ringan maupun berat dapat diobati dengan memanfaatkan ramuan dari tumbuh-

tumbuhan tertentu yang mudah didapat di sekitar pekarangan rumah dan mudah 

dibuat oleh siapa saja dalam keadaan mendesak sekalipun dengan hasil yang 

cukup memuaskan. Kelebihan dari pengobatan dengan menggunakan ramuan 

tumbuhan secara tradisional tersebut ialah minimalnya efek samping yang 

ditimbulkan seperti yang sering terjadi pada pengobatan kimiawi (Thomas, 1989). 

Pemakaian obat tradisional harus dapat dipertanggungjawabkan dan 

memenuhi persyaratan ilmiah sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui nilai efektivitas dan keamanannya. Hal ini dimaksudkan agar 

pengobatan tradisional dapat dipergunakan dalam sistem pelayanan kesehatan 
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formal dan sesuai kaidah pelayanan kesehatan formal, yaitu secara medis harus 

dapat dipertanggungjawabkan (Santoso, 1992). 

Masalah tidur kadang membuat kehidupan terasa lebih menekan atau 

menyebabkan seseorang menjadi kurang produktif. Tidur bukan berarti “time out” 

belaka dari rutinitas kesibukan; tidur amat penting bagi kesehatan, fungsi 

emosional, mental, dan kesehatan. Dewasa ini, peneliti telah menemukan bahwa 

orang yang menderita insomnia atau sulit tidur lebih sering menderita masalah 

psikiatris dibandingkan  orang normal (Anonim, 2004). Keluhan sukar tidur 

(insomnia) sering diutarakan pasien berupa sulit untuk tertidur, sering terbangun, 

hanya mampu tidur sebentar atau tidur tidak nyenyak (Anonima, 2000).  

Salah satu tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional adalah 

tapak dara (Catharanthus roseus [L.] G. Don).  Dari akar, batang, daun hingga 

bunga tapak dara mengandung unsur-unsur kimia yang bermanfaat dalam 

pengobatan (Thomas, 1989). Herba tapak dara mengandung alkaloid diantaranya 

vincaleukoblastine, leurocristine, leurosine, vincadioline, leurosidine, 

catharanthine. Sedangkan akarnya mengandung alkaloid, saponin, flavonoid dan 

tannin (Dalimartha, 1999). Menurut Wijayakusuma (2000) tapak dara berkhasiat 

sebagai penenang (sedatif-hipnotik). 

Untuk mengetahui data ilmiah khasiat tapak dara sebagai sedatif-hipnotik 

dilakukan skrining farmakologi terhadap kandungan senyawa aktif. Senyawa aktif 

disari dengan berbagai pelarut dari nonpolar (misalnya heksana dan toluena), semi 

polar (misalnya etil asetat dan aseton) dan polar (misalnya air). 
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Berdasarkan hasil penelitian Suliawan (2008) menunjukkan bahwa infusa 

herba tapak dara mampu mempotensiasi efek hipnotik natrium tiopental. Dalam 

infusa tersebut yang tersari adalah senyawa yang bersifat polar. Sedangkan pada 

penelitian Santoso (2008) menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat herba tapak dara 

juga mampu mempotensiasi efek hipnotik natrium tiopental. Potensiasi efek 

hipnotik ekstrak etil asetat herba tapak dara lebih tinggi daripada infusa herba 

tapak dara. Senyawa aktif yang tersari dalam etil asetat bersifat semipolar. Hal ini 

mendorong peneliti untuk menguji aktivitas ekstrak toluena herba tapak dara 

dalam mempotensiasi efek hipnotik natrium tiopental. Dengan penyari toluena ini 

diharapkan senyawa aktif yang tersari adalah senyawa nonpolar. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan apakah ekstrak toluena herba tapak dara mampu 

mempotensiasi efek hipnotik natrium tiopental 59,15 mg/kg BB pada mencit putih 

jantan galur Swiss Webstar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan ekstrak toluena 

herba tapak dara dalam mempotensiasi efek hipnotik natrium tiopental             

59,15 mg/kg BB pada mencit putih jantan galur Swiss Webstar.  
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Herba Tapak Dara (Catharanthus roseus [L.] G.Don) 

a. Sistematika Tanaman  

Tanaman tapak dara mempunyai sistematika sebagai berikut : 

Divisio : Spermatophyta 

Sub division : Angiospermae 

Class  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Apocynales  

Familia  : Apocynaceae 

Genus  : Catharanthus 

Spesies  : Catharanthus roseus [L.] G. Don 

(Backer dan Van Den Brink, 1965) 

b. Nama Daerah  

Sumatera : rutu-rutu, rumput jalang 

Jawa : kembang sari cina, kembang serdadu, kembang 

tembaga, paku rane, tapak doro, cakar ayam, tai lantuan 

Bali  : tapak lima 

Maluku  : usia 

(Dalimartha, 1999) 

c.  Morfologi Tanaman  

Tapak dara berupa terna atau semak, menahun, tumbuh tegak, tinggi 

mencapai 120 cm, banyak bercabang. Batang bulat, bagian pangkal berkayu, 

berambut halus, warnanya merah tengguli. Daun tunggal, agak tebal, bertangkai 
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pendek, berhadapan bersilang. Helai daun elips, ujung runcing, pangkal 

meruncing, tepi rata, pertulangan menyirip, kedua permukaan daun mengkilap, 

daun berambut halus (Dalimartha, 1999). Bunga tunggal, keluar dari ujung 

tangkai dan ketiak daun dengan lima helai mahkota bunga, bentuknya seperti 

terompet, berwarna putih, ungu, merah muda atau putih dengan warna merah 

ditengahnya, tabung mahkota bunga sepanjang 22-30 mm (Wijayakusuma, 2000). 

Buahnya buah bumbung berbulu, menggantung, berisi banyak biji berwarna 

hitam. Perbanyakan dengan biji, stek batang, atau akar (Dalimartha, 1999). 

d. Kandungan Kimia  

Herba tapak dara mengandung alkaloid diantaranya vinkaleukoblastin 

(vinblastin = VLB), leurokristin (vinkristin = VCR), leurosin (VLR), vinkadiolin, 

leurosidin, dan katarantin (Dalimartha, 1999), indole alkaloid alstonine 

(3,4,5,6,16,17-hexadehydro-16-(methoxycarbonyl)-19 alpha-methyl-20 alpha-

oxyhoimbanium) (Elisabetsky and Campos, 2006). Sedangkan pada akar tapak 

dara mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin (Dalimartha, 1999). 

Kulit akarnya mengandung 2 % resin fenolik dan 3 % d-kamfor, daunnya 

menghasilkan resin (oleoresin) dan sejumlah kecil minyak menguap aldehid, 

seskuiterpen dan senyawa-senyawa sulfur, furfural, loknenol, dan lokneralol, 

glikosida adenosin, roseosida, deoksilogunin, loganin, tanin, karoten, sterol, asam 

virsolat, dan derivat flavon (Duke, 1987). 

e. Efek Farmakologi  

Tapak dara dapat berkhasiat sebagai antineoplastik, diuretik, hipotensif, 

sedatif, homeostatis, serta menghilangkan panas dan racun (Dalimartha, 1999). 
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Tapak dara juga berkhasiat sebagai purgativum, obat indigesti, dispepsia, dan 

agen antipsikotik (Elisabetsky and Campos, 2006). 

2. Insomnia 

Kebanyakan orang dewasa sehat membutuhkan rata-rata tujuh jam waktu 

tidur di malam hari. Tidur tidak hanya menghilangkan keletihan. Tidur merupakan 

keadaan istirahat dari fungsi yang disadari meskipun fungsi yang tidak disadari 

yang sangat penting tetap berlangsung. Keadaan tidak aktif ini penting untuk 

mengurangi tenaga yang dibutuhkan otak dan untuk memberikan cukup istirahat 

pada otak bagian depan (Anonimb, 2000). Tidur dapat memulihkan badan, 

memulihkan kestabilan, membantu berfikir lebih baik, mengisi otak secara 

elektrik dan memulihkan bahan-bahan kimia otak pada tingkat yang cukup 

(Anonim, 2004). 

Tidak jarang orang mengeluhkan kendala-kendala seperti kesulitan tidur, 

tidur tidak tenang, kesulitan menahan tidur, seringnya terbangun di pertengahan 

malam dan terbangun lebih awal. Secara garis besar, insomnia disebabkan oleh 

stress atau kecemasan, depresi, kelainan-kelainan kronis, efek samping 

pengobatan, pola makan yang buruk, kurang berolahraga, atau karena perubahan 

lingkungan sekitar. Insomnia dapat disembuhkan tergantung dari gejala yang 

dialami. Cara yang paling umum adalah penyembuhan menggunakan obat-obatan, 

dengan dimulai dosis efektif serendah mungkin, digunakan dalam jangka pendek, 

atau pemakaian dosis yang bertahap jika digunakan dalam jangka panjang, serta 

diimbangi dengan pendekatan perilaku atau praktik tidur yang baik (Anonim, 

2004). 
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3. Hipnotik 

Hipnotika atau obat-obat tidur (bahasa Yunani: hypnos = tidur) adalah zat-

zat yang diberikan pada malam hari dalam dosis terapi, dapat mempertinggi 

keinginan faal dan normal untuk tidur, mempermudah atau menyebabkan tidur 

(Tjay dan Rahardja, 2002). Hipnotik adalah obat-obat yang bekerja mendepresi 

susunan saraf pusat (SSP) sehingga menyebabkan tidur, menambah keinginan 

tidur atau mempermudah tidur (Anonim, 1994).   

Hipnotik efektif dalam mempercepat waktu menidurkan, memperpanjang 

waktu tidur dengan mengurangi frekuensi bangun, serta memperbaiki kualitas 

(dalamnya) tidur. Akan tetapi mempersingkat periode tidur REM (Rapid Eye 

Movement) (Tjay dan Rahardja, 2002).  

Selama satu malam pada umumnya siklus tidur dapat dibedakan menjadi 

dua stadia yaitu :  

a Tidur-tenang yang disebut pula tidur non-REM atau Slow Wave Sleep atas 

dasar registrasi aktivitas listrik otak (EEG = elektro-encefalogram). Ciri-

cirinya ialah denyutan jantung, tekanan darah dan pernafasan yang teratur, 

serta relaksasi otot tanpa gerakan-gerakan otot muka atau mata. SWS ini lebih 

kurang satu jam lamanya. Stadium ini disusul dengan stadium b. 

b Tidur-paradoksal atau tidur REM (Rapid Eye Movement) dengan aktivitas 

EEG yang mirip keadaan sadar dan aktif serta berciri gerakan-gerakan mata 

cepat, jantung, tekanan darah dan pernafasan turun-naik, aliran darah ke otak 

bertambah dan otot-otot sangat mengendor. Selama tidur REM yang semula 
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berlangsung 15-20 menit terjadi banyak impian, maka disebut pula tidur 

mimpi. 

 ( Tjay dan Rahardja, 2002) 

Tiap malam kedua fase silih berganti kira-kira empat sampai lima kali. 

Hipnotik harus mengantarkan kepada kondisi yang sedapat mungkin mendekati 

tidur alami sehingga diperlukan zat-zat yang bekerja singkat terhadap gangguan 

untuk tertidur dan tertidur kembali maupun zat-zat yang bekerja lebih lama 

(maksimum 8 jam) terhadap gangguan untuk terus tidur (Schunack dkk., 1990). 

Obat tidur yang ideal harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Menimbulkan suatu keadaan yang sama dengan tidur fisiologik 

b. Jika suatu kelebihan dosis, pengaruh terhadap fungsi lain dari sistem saraf 

pusat (atau fungsi-fungsi organ lainnya) kecil 

c. Tidak tertimbun 

d. Pada pagi berikutnya tidak menyebabkan kerja ikutan yang negatif 

e. Tidak kehilangan khasiatnya pada pemakaian yang lebih lama 

(Mutschler, 1986) 

Secara kimiawi hipnotika dapat digolongkan menjadi lima, yaitu golongan 

barbiturat (fenobarbital, butobarbital, siklobarbital, heksobarbital, dan lain-lain); 

benzodiazepin (temazepam, nitrazepam, flunitrazepam, dan tiozepam); alkohol-

alkohol dan aldehid-aldehid, kloralhidrat dan turunannya (triklofos dan 

dikloralfenazon), paraldehida; bromida (kalium, natrium, dan amoniumbromida) 

dan turunan ureida (ureida karbomal dan bromisoval); serta obat-obat lainnya 
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seperti senyawa-senyawa piperidindion (glutetimid, termasuk juga talidomida) 

dan metaqualon (Tjay dan Raharja, 2002). 

4. Simplisia  

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang 

belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain, berupa bahan 

yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman 

atau eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar 

dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu dipisahkan dari selnya, atau zat-zat 

nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum 

berupa zat kimia murni. Simplisia hewani ialah simplisia yang berupa bagian utuh 

bagian hewan atau zat-zat yang berguna, yang dihasilkan oleh hewan dan belum 

berupa zat kimia murni. Simplisia pelikan (mineral) ialah simplisia yang berupa 

bahan pelikan (mineral) yang belum diolah atau telah diolah dengan cara 

sederhana dan belum berupa zat kimia murni (Anonim, 1995).    

5. Ekstraksi 

Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa perpindahan masa zat aktif 

yang semula berada di dalam sel, ditarik oleh cairan penyari. Pada umumnya 

penyari akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan 

semakin luas (Anonim, 1986). Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh 

dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut 

diuapkan  (Anonim, 1995). 
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Metode dasar dari ekstraksi obat adalah maserasi (“proses M”) dan 

perkolasi (“proses P”). Biasanya metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa 

faktor seperti sifat dari bahan mentah obat dan daya penyesuaian dengan tiap 

macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang 

sempurna atau mendekati sempurna dari obat. Sifat dari bahan mentah obat 

merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode 

ekstraksi (Ansel, 1989). 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah maserasi. Istilah 

maceration berasal dari bahasa Latin macerare, yang artinya “merendam”. 

Maserasi merupakan proses paling tepat dimana obat yang sudah halus 

memungkinkan untuk direndam dalam menstruum sampai meresap dan 

melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut (Ansel, 

1989). Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan 

dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari 

akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat 

aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan 

zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak 

keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi 

antara larutan di luar sel dan di dalam sel (Anonim, 1986). 

Dalam proses maserasi, obat yang akan diekstraksi biasanya ditempatkan 

pada wadah atau bejana yang bermulut lebar, bersama menstruum yang telah 

ditetapkan, bejana ditutup rapat, dan isinya dikocok berulang-ulang lamanya 

biasanya berkisar dari 2-14 hari. Pengocokan memungkinkan pelarut segar 
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mengalir berulang-ulang masuk ke seluruh permukaan dari obat yang sudah halus. 

Cara lain untuk pengocokan yang berulang-ulang ini dengan menempatkan obat 

dalam kantung kain yang berpori yang diikat dan digantungkan pada bagian atas 

menstruum. Ekstrak dipisahkan dari ampasnya dengan memeras kantung obat dan 

membilasnya dengan penambahan menstruum baru, hasil pencucian merupakan 

tambahan ekstrak (Ansel, 1989). 

Maserasi biasanya dilakukan pada temperatur 150 – 200 C dalam waktu 

selama 3 hari sampai bahan-bahan yang larut, melarut. Lamanya waktu maserasi 

berbeda-beda tergantung pada sifat atau ciri campuran obat dan menstruum. 

Lamanya harus cukup supaya dapat memasuki semua rongga dari struktur obat 

dan melarutkan semua zat yang mudah larut (Ansel, 1989). 

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan 

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian cara 

maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna 

(Anonim, 1986). 

Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol atau 

pelarut lain (Anonim, 1986). Dalam penelitian ini cairan penyari yang digunakan 

adalah toluena. Toluena (methylbenzene; phenylmethane; tolueno; toluol; toluole) 

merupakan cairan jernih yang mempunyai sifat mudah menguap, mudah terbakar, 

tidak berwarna dan berbau (Sweetman, 2005). Toluena praktis tidak larut dalam 

air, namun dapat bercampur dengan etanol mutlak (Anonim,1979). Toluena 

banyak digunakan sebagai pelarut dalam industri farmasi karena merupakan 
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pelarut yang murni, tidak bersifat toksik dan kurang karsinogenik (Fessenden dan 

Fessenden, 1986). 

6. Natrium Tiopental 

Natrium tiopental adalah obat turunan senyawa barbiturat. Dalam dosis 

yang lebih rendah mereka digunakan sebagai sedatif. Ultra-short acting barbital 

ini efeknya baik tetapi sangat singkat. Mulai kerjanya cepat, begitu pula 

pemulihannya, tetapi efek analgetik dan relaksasi ototnya tidak cukup kuat. Oleh 

karena itu, hanya digunakan untuk induksi dan narkose singkat                             

(Tjay dan Rahardja, 2002). 

Natrium tiopental mengandung tidak kurang dari 97,0% dan tidak lebih 

dari 102,0% C11H7N2NaO2S, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. 

Pemeriannya berupa serbuk hablur, putih sampai hampir putih kekuningan atau 

kuning kehijauan pucat, higroskopik, berbau tidak enak. Larutan bereaksi basa 

terhadap lakmus, terurai jika dibiarkan, jika dididihkan terbentuk endapan. Larut 

dalam air, dalam etanol, tidak larut dalam benzena, dalam eter mutlak, dan dalam 

heksana (Anonim, 1995). Struktur natrium tiopental dapat dilihat pada Gambar 1. 

N

N

O

O S N a

C 2 H 5

H

H 3 C (H 2 C )2 H C

C H 3  

Gambar 1. Struktur Kimia Natrium Tiopental (Natrium 5-etil-5-(1metilbutil)-2-
tiobarbiturat) (Anonim, 1979) 

 
Efek utama dari natrium tiopental adalah depresi susunan saraf pusat 

(SSP). Semua tingkat depresi dapat dicapai, mulai dari sedasi, hipnosis, berbagai 
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tingkat anestesia, koma, sampai dengan kematian. Efek antiansietas natrium 

tiopental berhubungan tingkat sedasi yang dihasilkan. Fase tidur REM (Rapid Eye 

Movement) dipersingkat, sedikit menyebabkan sikap masa bodoh terhadap 

rangsangan luar. Natrium tiopental tidak dapat mengurangi nyeri tanpa disertai 

hilangnya kesadaran. Pemberian dosis yang hampir menyebabkan  tidur dapat 

meningkatkan 20% ambang nyeri, sedangkan ambang lainnya (raba, vibrasi dan 

sebagainya) tidak dipengaruhi (Wiria dan Handoko, 1995). 

Natrium tiopental secara oral diabsorbsi cepat dan sempurna. Bentuk 

garam natrium lebih cepat diabsorbsi dari bentuk asamnya bergantung pada zat 

serta formula sediaan dan dihambat oleh adanya makanan di dalam lambung. 

Barbiturat didistribusi secara luas dan dapat lewat plasenta, ikatan dengan protein 

plasma sesuai dengan kelarutannya dalam lemak, yang terbesar terikat hingga 

lebih dari 65 % (Wiria dan Handoko, 1995). 

7. Diazepam 

Diazepam merupakan obat turunan golongan benzodiazepin. Golongan 

benzodiazepin lebih aman meskipun masih memiliki  sifat golongan alkohol 

tinggi. Turunan derivat yang baru, memiliki khasiat depresi pada SSP yang cukup 

lebar sesuai dengan besarnya dosis, dari sedasi ringan, menghilangkan 

ketergantungan jiwa, sedasi, hipnosis, anestesi, pelemas otot hingga mengatasi 

status konvulsi (Djamhuri, 1990). 

Semua obat benzodiazepin memungkinkan fungsi tubuh sehari-hari 

menjadi normal dan tidak menyebabkan ketagihan yang tinggi seperti barbiturat 

(Nogrady, 1992). Keuntungan utama benzodiazepin adalah keamanan yang relatif. 
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N
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C l
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Kematian yang disebabkan oleh lewat-dosis benzodiazepin jarang terjadi. 

Benzodiazepin tidak menyebabkan induksi enzim yang berarti pada manusia, dan 

karena itu kecenderungan untuk berantaraksi dengan obat lain dibandingkan 

barbiturat (Foye, 1995). 

Obat benzodiazepin yang paling banyak digunakan adalah diazepam. 

Diazepam mengandung tidak kurang dari 99,0 % dan tidak lebih dari 101,0 % 

C16H13ClN2O dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Diazepam merupakan 

serbuk hablur; putih atau hampir putih; tidak berbau atau hampir tidak berbau; 

mula-mula tidak mempunyai rasa, kemudian pahit (Anonim, 1979). 

Zat ini bersifat anksiolitik, penenang, serta pengendur otot dan juga 

sebagai suatu psikostimulan (Nogrady, 1992). Diazepam bekerja mempersiapkan 

untuk tidur (hipnogen) dari hipnotik, mempunyai pengaruh yang kecil pada 

berbagai fase tidur dan pada dosis tinggipun tidak mengakibatkan narkosis 

(Mutschler, 1986). Diazepam tidak mengakibatkan pembiusan total, meskipun 

pada penggunaan jangka panjang dapat pula terjadi kebiasaan dan ketergantungan 

fisik dan psikis (Tjay dan Rahardja, 2002). Struktur kimia diazepam dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Diazepam (7-klor-1,3-dihidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-
benzoldiazepin-2-on) (Anonim, 1979) 
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Cara kerja obat golongan benzodiazepin dimulai dari pengikatan GABA 

(asam gama aminobutirat) ke reseptornya pada membran sel yang akan membuka 

saluran klorida, meningkat efek konduksi klorida. Aliran ion klorida yang masuk 

menyebabkan hiperpolarisasi lemah, menurunkan potensi postsinaptik dari 

ambang letup dan meniadakan pembentukan kerja potensial. Benzodiazepin 

terikat pada sisi spesifik dan berafinitas tinggi dari membran sel yang terpisah 

tetapi dekat reseptor GABA. Reseptor benzodiazepin hanya terdapat pada SSP 

dan lokasinya sejajar dengan neurin GABA untuk neurotransmiter yang 

bersangkutan, sehingga saluran klorida yang berdekatan lebih sering terbuka. 

Keadaan tersebut akan memacu hiperpolarisasi dan menghambat letupan neuron. 

Efek klinis benzodiazepin tergantung pada afinitas ikatan obat masing-masing 

pada kompleks saluran ion, yaitu kompleks GABA reseptor dan klorida (Mycek, 

2001). 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data ilmiah tentang potensiasi 

efek hipnotik natrium tiopental 59, 15 mg/kg BB oleh ekstrak toluena herba tapak 

dara pada mencit putih jantan galur Swiss Webstar. 
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