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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Hipnotik adalah zat-zat yang dalam dosis terapi diperuntukkan 

meningkatkan keinginan untuk tidur dan mempermudah atau menyebabkan tidur. 

Lazimnya, obat ini diberikan pada malam hari. Bilamana zat-zat ini diberikan 

pada waktu siang hari dalam dosis yang lebih rendah untuk tujuan menenangkan, 

maka dinamakan sedatif (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Stres merupakan suatu keadaan dimana terjadi perubahan-perubahan 

psikis, fisiologis, biokemis di samping adanya proses adaptasi. Pada saat 

perubahan itu sudah mengganggu fungsi psikis dan somatik, timbul keadaan yang 

disebut distres, yang secara klinis merupakan gangguan psikosomatik (Mudjaddid 

dan Shatri, 2001). Akibat yang ditimbulkan oleh stres sangat luas, salah satunya 

adalah insomnia. Pemberian obat hipnotik dapat digunakan untuk pengobatan 

insomnia, sehingga akibat yang ditimbulkan oleh stres dapat dikurangi. 

Pengobatan tradisional di Indonesia merupakan pengobatan yang telah 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun temurun yang hingga kini 

tidak hanya dipertahankan tetapi harus dikembangkan. Pemanfaatan tanaman obat 

di alam pada umumnya telah lama dilaksanakan bangsa Indonesia sebagai suatu 

bangsa yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi akan potensi sumber 

daya tanaman. Meskipun secara empiris obat tradisional mampu menyembuhkan 

berbagai macam penyakit, tetapi khasiat dan keamanannya belum terbukti secara 
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klinis, selain itu belum banyak diketahui senyawa apa yang bertanggung jawab 

terhadap khasiat obat tradisional tersebut (Wijayakusuma, 1999). 

 Dunia kedokteran modern juga banyak yang mempelajari kembali obat-

obatan. Tanaman–tanaman berkhasiat obat ditelaah dan dipelajari secara ilmiah. 

Hasilnya juga mendukung bahwa tanaman obat memang memiliki kandungan zat 

atau senyawa-senyawa yang secara klinis terbukti bermanfaat bagi kesehatan. 

Selain murah dan mudah didapat, obat tradisional yang berasal dari tumbuhan 

juga memiliki efek samping yang jauh lebih rendah tingkat bahayanya dibanding 

obat–obat kimia. Hal ini dikarenakan efek dari obat–obat tradisional bersifat 

alamiah, tidak sekeras efek dari obat–obatan kimia. Tubuh manusia relatif lebih 

mudah menerima obat dari bahan tumbuh–tumbuhan dibanding dengan obat 

kimiawi (Muhlisah, 1995).  

Salah satu tumbuhan yang sering digunakan secara empiris oleh 

masyarakat dalam pengobatan tradisional sebagai penenang adalah putri malu 

(Mimosa pudica L.). Bagian tumbuhan yang biasa digunakan sebagai obat antara 

lain herba dan akar (Dalimarta, 2000).  

Pengujian ini merupakan skrining awal untuk mengetahui efek hipnotik 

dari herba putri malu yang nantinya dapat digunakan sebagai antistres. Sampai 

saat ini belum diketahui secara pasti kandungan kimia yang bertanggung jawab 

sebagai hipnotik dan efektifitas hipnotik pada herba putri malu, sehingga perlu 

dibuktikan dengan penelitian ilmiah agar dapat memperluas penggunaan dan 

pengembangan tanaman ini sebagai obat hipnotik. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yaitu apakah ekstrak etanol herba putri malu 

(Mimosa pudica L.) mempunyai efek hipnotik terhadap mencit putih  jantan galur 

Swiss dengan metode depresan/potensiasi narkose? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek hipnotik ekstrak etanol 

herba putri malu (Mimosa pudica L.) terhadap mencit putih jantan galur Swiss 

dengan metode depresan/potensiasi narkose. 

 

D.  Tinjauan Pustaka 

1.   Putri Malu ( Mimosa pudica L.) 

a. Sistematika tanaman putri malu  

Kedudukan tanaman putri malu dalam sistematika tumbuhan adalah 

sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta  

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Rosales 

Suku  : Mimosaceae 

Marga  : Mimosa 

Jenis  : Mimosa pudica L. 

                         (van Steenis, 2003) 
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b. Nama daerah tanaman putri malu.  

Putri malu mempunyai nama yang berbeda-beda di beberapa daerah 

antara lain adalah sebagai berikut : si hirput (Sumatera); si kerput (Batak); 

sikajuik (Minangkabau); jukuk ancing (Lampung); bujang kagit, jukut borang, 

j.barongan, j.gehgehran, j.riyud (Jawa); rondo kagit (Sunda); kucingan, 

randelik, ri sirepan (Jawa); rebha lo-malowan, rebha dus-todusan (Madura); 

padang getap (Bali); daun kaget-kagetan (Sulawesi) (Dalimartha, 2000). 

c. Morfologi tanaman putri malu  

Putri malu tumbuh liar di pinggir jalan, lapangan terlantar, dan tempat-

tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Tumbuhan asli Amerika tropis ini 

dapat ditemukan pada ketinggian 1-1.200m di atas permukaan laut 

(Dalimartha, 2000). 

Herba memanjat atau berbaring atau setengah perdu. Akar pena kuat, 

batang dengan rambut sikat yang mengarah miring ke bawah dan duri tebal 

bengkok yang tesebar. Daun penumpu bentuk langset, panjang 1 cm. Daun 

tersebar, kerap kali sempurna menyirip rangkap atau berdaun berbilangan dua 

rangkap. Bunga kerap kali berkelamin 2 dalam bongkol atau bulir atau tandan, 

berjumlah 4-6, kelompok bunga-bunga zygomorph, bergigi, berlekuk atau 

berbagi, kadang-kadang berambut halus atau tidak ada mahkota beraturan, 

lepas atau bersatu. Benang sari 4 sampai banyak, lepas atau bersatu pada 

pangkalnya, kepala sari kecil. Bakal buah hampir selalu menumpang, beruang 

satu. Tangkai putik 1, kepala putik kecil, di ujung. Tumbuh-tumbuhan berduri 

tempel (van Steenis, 2003). 
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d. Kandungan kimia  

Putri malu mempunyai beberapa kandungan kimia antara lain tanin, 

mimosin dan asam pipekolinat (Dalimartha, 2000). Ascorbic acid, crocetin,  

D-glucoronic acid, D-xylose, linoleic acid, linolenic acid, mucilage, sitosterol, 

stearic acid, oleic acid dan palmitic acid ( Bui, 2006). 

e.   Khasiat tanaman putri malu 

Akar dan biji putri malu berkhasiat sebagai perangsang muntah. Herba 

putri malu berkhasiat sebagai penenang (transquilizer), peluruh dahak 

(ekspetoran), peluruh kencing (diuretik), obat batuk (antitusif), pereda demam 

(antipiretik) dan antiradang (Dalimartha, 2000).  

2.   Simplisia 

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang 

belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain berupa bahan 

yang telah dikeringkan. Simplisia dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu ; 

pertama, simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian 

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

dari tanaman atau isi sel yang spontan dikeluarkan dari sel murni; kedua, simplisia 

hewani atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa 

zat-zat kimia murni dan ketiga adalah simplisia mineral, yaitu simplisia yang 

berasal dari bumi, baik telah diolah atau belum, tidak berupa zat kimia murni 

(Anonim, 1979). Salah satu bagian dari simplisia nabati adalah herba, yang 

merupakan tumbuhan dengan bagian-bagian tetap di atas tanah, berlainan dengan 

belukar dan pepohonan (Rombie, dkk, 1997). 
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Proses pengeringan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi kadar air, 

dengan demikian dapat dicegah terjadinya reaksi enzimatik atau pertumbuhan 

bakteri dan cendawan sehingga penurunan mutu dapat dicegah, selain itu mudah 

dihaluskan dan mudah dalam penyimpanan. Pengeringan bagian-bagian tanaman 

yang telah dipanen dan dibersihkan, dapat dilakukan secara langsung di bawah 

sinar matahari dengan ditutup kain hitam atau diangin-anginkan di tempat yang 

teduh ataupun dipanaskan pada suhu tertentu di ruang pengeringan. Proses 

pengeringan yang perlu diperhatikan adalah pengawasan atas temperatur 

pengeringan dan pengaturan aliran udara dengan baik (Sutedjo, 2004).  

3. Metode Ekstraksi Simplisia 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cairan yang dibuat dengan 

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

cahaya matahari langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbuk 

(Anonim, 2000). 

Tumbuhan segar yang telah dihaluskan atau material tumbuhan yang 

dikeringkan diproses dengan suatu cairan pengekstraksi. Jenis ekstraksi dan bahan 

ekstraksi mana yang digunakan tergantung dari kelarutan bahan kandungan serta 

dari stabilitasnya, dalam sediaan obat untuk memperoleh sediaan yang cocok 

umumnya digunakan campuran alkohol dan air sebagai pengekstraksi (Voigt, 

1984). Pemilihan sistem pelarut yang digunakan dalam ekstraksi harus 

mempunyai kemampuan dalam melarutkan jumlah yang maksimal dari zat aktif 

dan seminimal mungkin  bagi unsur-unsur yang tidak diinginkan (Ansel, 1989). 

Kriteria cairan penyari yang baik haruslah memenuhi syarat antara lain: 

1) murah dan mudah didapat 
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2) stabil secara fisika dan kimia 

3) bereaksi netral 

4) tidak menguap dan mudah terbakar 

5) selektif yaitu menarik zat yang berkhasiat (Anonim, 1986). 

Metode ekstraksi yang tepat tergantung pada kandungan dari bahan 

tumbuhan dan jenis senyawa yang disari. Prosedur klasik untuk memperoleh 

kandungan senyawa organik dari tumbuhan kering (akar, biji dan daun) adalah 

dengan mengekstraksi secara berkesinambungan serbuk bahan dengan cara 

soxhletasi dan juga dengan cara maserasi menggunakan pelarut yang sesuai 

(Harborne, 1987). 

Maserasi adalah proses ekstraksi dengan cara merendam suatu bahan 

didalam pelarut tertentu, bahan sampel yang dihaluskan disatukan dengan bahan 

ekstraksi. Deposisi tersebut disimpan terlindungi dari cahaya matahari (mencegah 

reaksi yang dikatalisis cahaya atau perubahan warna) (Voigt, 1984). 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 dan di luar sel. Peristiwa tersebut 

berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan yang di luar 

dan di dalam sel (Anonim, 1986).  

Maserasi merupakan proses paling tepat dimana serbuk simplisia yang 

sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam cairan penyari sampai meresap 

dan melunakkan susunan sel, sehingga zat – zat yang mudah larut akan melarut. 

Dalam proses maserasi serbuk simplisia yang akan diekstraksi biasanya 

ditempatkan pada wadah atau bejana yang bermulut lebar, bersama dengan cairan 
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penyari yang telah ditetapkan, bejana ditutup rapat dan isinya dikocok berulang – 

ulang, lamanya biasanya berkisar 2 – 14 hari. Ekstrak hasil maserasi dipisahkan 

ampasnya dengan menapis atau menyari dimana ampas yang telah dibilas bebas 

dari ekstrak dengan penambahan cairan penyari melalui ayakan atau saringan ke 

dalam seluruh ekstrak dalam wadahnya  (Ansel, 1989 ). 

4. Hipnotik 

Hipnotik merupakan golongan obat depresan susunan saraf pusat yang 

relatif tidak selektif mulai dari yang ringan yaitu menyebabkan tenang atau 

kantuk, menidurkan, hingga yang berat yaitu hilangnya kesadaran, keadaan 

anastesi kemudian mati bergantung dosis (Wiria dan Handoko, 1995). Hipnotik 

mempercepat tidur dan sepanjang malam mempertahankan keadaan tidur yang 

menyerupai tidur alamiah, secara ideal tidak memiliki aktivitas sisa pada keesokan 

harinya (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Efek hipnotik seringkali meliputi depresi sistem saraf pusat yang lebih 

kuat daripada sedasi dan ini dapat dicapai dengan cara yang sederhana yaitu 

meningkatkan dosis. Obat-obat sedatif hipnotik seringkali merupakan sama, tetapi 

obat-obat tertentu dipakai lebih sering untuk efek hipnotiknya. Jika diberikan 

dalam dosis yang sangat tinggi obat-obat hipnotik mungkin dapat mencapai 

anastesi (Kee dan Hayes, 1994). 

Kebutuhan akan tidur dapat dianggap sebagai suatu perlindungan dari 

organisme untuk menghindari pengaruh yang merugikan tubuh karena kurang 

tidur. Efek hipnotik terhadap tahapan tidur telah dipelajari secara ekstensif, meski 

lebih sering dilakukan pada subyek relawan normal daripada pada pasien 

penderita gangguan tidur (Katzung, 2002). Efek terpenting yang mempengaruhi 
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kualitas tidur adalah penyingkatan waktu menidurkan, perpanjangan masa tidur 

dan pengurangan jumlah periode terbangun (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Pada umumnya, selama satu malam dapat dibedakan 4 sampai 5 siklus 

tidur. Setiap siklus terdiri dari dua stadium yaitu tidur non REM (non Rapid Eye 

Movement) dan tidur REM (Rapid Eye Movement) Pada keadaan normal, orang 

dewasa pada malam hari menunjukkan pola tidur yang teratur, 20 % sampai 25 % 

adalah tidur REM dan 75 % sampai 80 % adalah non REM (Tjay dan Rahardja, 

2002). 

a. Tidur non REM (non Rapid Eye Movement) 

Pada tidur non REM bercirikan denyutan jantung, tekanan darah,  

pernafasan teratur serta relaksasi otot tanpa gerakan otot muka dan mata (Tjay 

dan Rahardja, 2002). Pada tidur non REM terdapat berbagai fase tidur yaitu : 

stadium memasuki tidur (stadium I), stadium tidur ringan (stadium II), 

stadium tidur cukup dalam (stadium III) dan stadium tidur dalam (stadium 

IV). Tidur berbentuk gelombang ini diputuskan oleh fase tidur khusus yaitu 

terjadi gerakan mata yang cepat atau disebut juga fase REM (Mutschler, 

1986). 

b. Tidur REM (Rapid Eye Movement) 

Pada tidur REM bercirikan gerakan gerakan mata cepat ke satu arah, 

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

bertambah dan otot-otot sangat releks. Selama tidur REM timbul banyak 

mimpi, sehingga disebut juga tidur mimpi dan berlangsung antara 20 sampai 

30 menit lamanya (Tjay dan Rahardja, 2002). 
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5. Stres 

Stres adalah suatu gangguan yang dialami oleh tubuh yang disebabkan 

oleh stimulus yang berasal baik dari luar maupun dari dalam. Respon terhadap 

stres dapat berupa agresi dimana terjadi kenaikan tekanan darah atau dapat berupa 

gangguan emosional dimana timbul depresi ataupun rasa nyeri. Dari segi 

eksperimen, hewan-hewan percobaan yang mudah mengalami stres adalah mencit 

dan tikus, apabila hewan-hewan tersebut mengalami perubahan suhu lingkungan 

atau perubahan cuaca serta mengalami manipulasi yang kurang wajar, maka untuk 

mengatasi stres hewan-hewan tersebut perlu istirahat untuk mengembalikan 

keadaan normal. Berbagai metode untuk mengevaluasi obat antistres dapat 

digunakan dan untuk protokol penapisan dipilihkan metode-metode yang pada 

dasarnya mengantagonis keadaan regresi atau depresi, meliputi berbagai uji non 

spesifik (Anonim, 1993). 

Stres itu mungkin terjadi terutama pada bidang alamiah (stres fisik atau 

somatik), seperti infeksi dan penyakit lainnya yang menggerakkan mekanisme 

penyesuaian somatik agar mengembalikan keseimbangan. Sumber dari stres 

psikologis adalah frustasi, konflik, tekanan dan krisis. Stres psikologis terjadi 

terutama pada jiwa, seperti kecemasan, kekecewaan dan rasa bersalah yang 

menimbulkan mekanisme penyesuaian psikologis (Maramis, 2004). 

Stresor adalah setiap faktor yang menimbulkan stres atau mengganggu 

keseimbangan. Stresor ditemukan pada lingkungan internal (di dalam tubuh) atau 

lingkungan eksternal (di luar tubuh) (Mudjaddid dan Shatri, 2001). Stresor dapat 

digolongkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 
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1) Krisis 

Krisis adalah perbuatan atau peristiwa yang timbul mendadak dan 

menggoncangkan keseimbangan seseorang di luar jangkauan daya 

penyesuaian sehari-hari 

2) Frustasi 

Frustasi adalah kegagalan dalam usaha pemuasan kebutuhan-kebutuhan atau 

dorongan naluri, sehingga timbul kekecewaan 

3) Konflik 

Konflik adalah pertentangan antara 2 dorongan yaitu antara kekuatan 

dorongan naluri dan kekuatan yang mengendalikan dorongan naluri tersebut 

4) Tekanan 

Stres dapat ditimbulkan dari  tekanan yang berhubungan dengan tanggung 

jawab yang besar yang harus ditanggungnya (Maramis, 2004). 

Stres dapat dibagi menjadi dua yaitu gangguan stres pasca traumatik dan 

gangguan stres akut, kedua jenis gangguan stres tersebut merupakan gejala dari 

depresi dan anxietas (Daley dan Salloum, 2001). 

a. Gangguan stres pasca traumatik 

Gangguan stres pasca traumatik merupakan suatu sindrom kecemasan, 

ketidakrentanan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih 

setelah stres fisik maupun emosi yang melampaui batas ketahanan orang biasa.  

Prevalensi gangguan stres pasca traumatik ini adalah 0,5% pada laki-laki dan 

1,2% pada perampuan. Stresor yang paling banyak pada pria adalah pengalaman 

perang dan pada wanita stresor yang paling umum terjadi adalah suatu serangan, 

penganiayaan atau perkosaan (Kaplan dan Sadock, 1998). 
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b. Ganggguan stres akut 

  Gangguan stres akut terjadi ketika seseorang mengalami peristiwa trauma 

dimana dia menyaksikan suatu peristiwa yang mengancam hidupnya. Stres akut 

menyerupai stres pasca traumatik, tetapi timbul dalam waktu 4 minggu setelah 

peristiwa traumatik dan hanya berlangsung selama 2-4 minggu (Daley dan 

Salloum, 2001). 

 Stres merupakan gangguan psikosomatik yang mempunyai arti gangguan 

dengan gejala-gejala yang menyerupai penyakit fisis dan diyakini adanya 

hubungan yang erat antara suatu peristiwa psikososial tertentu dengan timbulnya 

gejala-gejala tersebut. Menurut sudut pandang kedokteran, yang dimaksud dengan 

stres adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap aksi atau tuntutan di 

atasnya (Mudjaddid dan Shatri, 2001). 

 Respon tubuh terhadap perubahan di atasnya dapat dibagi menjadi 3 fase : 

1)  Alam reaction (reaksi peringatan), pada fase ini tubuh dapat mengatasi stresor 

dengan baik. 

2)  The stage of resistance (reaksi pertahanan), reaksi pada stresor sudah mencapai 

atau melampaui tahap kemampuan tubuh. Pada keadaan ini sudah dapat timbul 

gejala-gejala psikis dan somatik. 

3)  Stage of exhaustion (reaksi kelelahan), pada fase ini gejala-gejala psikosomatik 

tampak dengan jelas (Mudjaddid dan Shatri, 2001). 

 Sesuai dengan konsep kedokteran psikosomatik, pengobatan yang 

dilakukan selalu melihat aspek yang mempengaruhi timbulnya gangguan ini 

termasuk memberikan obat-obat psikofarmaka. Ada 4 golongan obat 

psikofarmaka yaitu: 
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1) Obat tidur (hipnotik) 

Obat ini diberikan dalam jangka waktu pandek yaitu 2-4 minggu, yang 

dianjurkan untuk pengobatan gangguan psikosomatik adalah Nitrozepam, 

Flurazepam dan Triazolam. 

2) Obat penenang minor (minor tranquillizer) 

 Pengobatan dengan benzodiazepin hanya diberikan pada ansietas hebat, dan 

hanya untuk maksimal 2 bulan, sebelum dicoba dihentikan 

3) Obat penenang mayor (mayor tranquillizer, neuroleptics) 

Obat penenang mayor yang sering digunakan adalah Chlorpromazin, 

Tioridazin (Melleril®) dan Haloperidol® 

4) Antidepresan 

Gejala-gejala psikosomatik sering ditemukan pada depresi, walaupun 

demikian depresi sering memerlukan pengobatan tersendiri, yang dianjurkan 

ialah senyawa-senyawa trisiklik dan tetrasiklik (Mudjaddid dan Shatri, 2001). 

Beberapa kelenjar endokrin terlibat dalam menampilkan respon tubuh 

terhadap stres. Pertama, hipotalamus (suatu struktur kecil di otak) melepas suatu 

hormon yang menstimulasi kelenjar pituitari di dekatnya untuk menghasilkan 

adrenocorticotrophic hormon (ACTH) yang selanjutnya menstimulasi kelenjar 

adrenal yang ada di ginjal untuk melepas sekelompok streroid (misalnya, cortisol 

dan cortison). Kortikosteroid akan membantu perkembangan otot dan 

menyebabkan hati melepaskan gula menaikkan aliran darah dan menstimulasi 

respon (Greene, dkk, 2003). 

 Hipotalamus juga mengirimkan signal ke cabang simpatis dari susunan 

saraf otonom untuk menstimulasi medula adrenalis agar melepaskan zat kimia 
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yang disebut catecholamines epinefrin (adrenalin) dan nonepinefrin 

(nonadrenalin) yang akan meningkatkan kerja jantung dan menstimulasi hati 

untuk melepaskan persediaan gula. Selama stres yang kronis, tubuh akan terus 

menerus memompa keluar hormon-hormon yang dapat mengakibatkan kerusakan 

pada keseluruhan tubuh (Greene, dkk, 2003). Mekanisme terjadinya stres dapat 

dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Chlorpromazin Hidrochloridum 
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Gambar 2. Struktur kimia Chlorpromazin HCl ( 2- klor-10-(3-dimetil 
 aminopropil)-fenotiazin hidroklorida) (Anonim, 1979) 

Sumber-sumber stres 

Hipotalamus 

Kelenjar Pituitari 
(mensekresi ACTH) 

Cabang simpatis dari 
susunan saraf otonom 

Korteks Adrenal 
(mensekresi kortikosteroid) 

Medulla Adrenal 
(mensekresi epinefrin dan 

Nonepinefrin) 

Gambar 1. Mekanisme terjadinya stres (Greene dkk, 2003) 

Ketidakseimbangan hormon 

Stres 
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Antipsikotikum tertua ini diturunkan dari prometazin dan memiliki rantai 

sisi alifatis. Khasiat antipsikotisnya lemah, sedangkan daya antihistamin dan alfa 

adrenergiknya lebih kuat (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Chlorpromazin (CPZ) merupakan derivat fenotiazin yang didapat dengan 

cara subtitusi pada tempat 2 dan 10 inti fenotiazin. Chlorpromazin HCl 

mengandung tidak kurang dari 98,0 % dan tidak lebih dari 101,5 % 

C17H19ClN2S.HCl, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemerian dari 

Chlorpromazin adalah serbuk hablur putih dan tidak berbau. Warna menjadi gelap 

karena pengaruh cahaya. Chlorpromazin sangat mudah larut dalam air, mudah 

larut dalam etanol dan kloroform, tetapi tidak larut dalam eter dan benzen 

(Anonim, 1995). 

Gejala psikotik yang dipengaruhi secara baik ialah ketegangan, 

hiperaktivitas, halusinasi, delusi akut, susah tidur, anoreksia, perhatian diri yang 

buruk negativisme dan kadang-kadang mengatasi sifat menarik diri. Pengaruhnya 

terhadap insting, daya ingat dan orientasi kurang (Santoso dan Wiria, 1995). 

Chlorpromazin berefek farmakodinamik sangat luas. Chlorpromazin 

menimbulkan efek sedasi yang disertai sikap acuh tak acuh terhadap rangsang dari 

lingkungan. Pada pemakaian lama dapat timbul toleransi terhadap efek sedasi. 

Timbulnya efek sedasi amat tergantung dari status emosional penderita sebelum 

minum obat. Chlorpromazin berefek antipsikosis terlepas dari efek sedasinya, 

reflek terkondisi yang diajarkan pada tikus hilang oleh obat ini. Aktivitas motorik 

diganggu antara lain terlihat sebagai efek kataleptik pada tikus. Pada otot rangka 

Chlorpromazin dapat menimbulkan relaksasi otot skelet yang berada dalam 

keadaan spastik. Chlorpromazin memberikan efek endokrin dengan menghambat 



 16 

ovulasi, menstruasi dan juga menghambat sekresi ACTH (adrenocorticotrophic 

hormon) (Santoso dan Wiria, 1995).  

Pada umumnya semua fenotiazin diabsorbsi dengan baik bila diberikan per 

oral maupun parenteral. Penyebaran luas ke semua jaringan dengan kadar tertinggi 

di paru-paru, hati, kelenjar suprarenal dan limpa. Sebagian fenotiazin mengalami 

hidroksilasi dan konjugasi, sebagian lain diubah menjadi sulfoksid yang kemudian 

dieksresi bersama feses dan urin (Santoso dan Wiria, 1995). 

7. Natrium Tiopental  
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Gambar 3.  Struktur kimia Natrium Tiopental (Natrium 5-etil-5-  
(1metilbutil)-2-tiobarbiturat) (Anonim, 1979) 

 
Natrium Tiopental adalah obat turunan senyawa barbiturat. Dalam dosis 

yang lebih rendah mereka digunakan sebagai sedatif. Ultra-shortacting barbital 

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

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

karena itu, hanya digunakan untuk induksi dan narkose singkat (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 

Efek utama dari Natrium Tiopental adalah depresi susunan saraf pusat 

(SSP). Semua tingkat depresi dapat dicapai, mulai dari sedasi, hipnosis, berbagai 

tingkat anastesia, 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 
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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 bekerja pada seluruh sistem saraf pusat, walaupun pada 

setiap tempat tidak sama kuatnya. Dosis non anestesi terutama menekan respons 

paska sinaps. Penghambatan hanya terjadi pada sinaps GABA-nergik. Walaupun 

demikian efek yang terjadi mungkin tidak semuanya melalui GABA sebagai 

mediator (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 makan 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). 

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

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

Pemerian 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. Natrium 

Tiopental larut dalam air dan etanol; tidak larut dalam benzen, eter dan heksana 

(Anonim, 1995). 
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E. Keterangan Empiris 

Dari penelitian ini diharapkan didapatkan suatu data ilmiah tentang 

pengaruh ekstrak etanol herba putri malu terhadap durasi tidur mencit putih jantan 

galur Swiss, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas efek hipnotik 

dari herba putri malu. 


